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Szép és nehéz hivatást vá-
lasztott Nagy Béla, amikor
mentõdolgozónak állt közel
negyven évvel ezelõtt. Az
egyik legszebb és a legne-
hezebb szakma az egészség-
ügyön belül, vallja a most
nyugdíjba vonuló mentõ-
tiszt, aki több mint két évti-
zedig irányította a szentesi
mentõállomást.

A Horváth Mihály Gimná-
zium elvégzése után mûtõs-
beteghordóként kezdte a
szakmát 1972-ben a szentesi
kórház szülészetén és balese-
ti sebészetén Nagy Béla.
Szegeden a Kossuth Zsu-
zsanna Egészségügyi Szakis-
kolában szerzett mûtõs-be-
teghordó képesítést. 1975-
ben  következett két év kato-
nai szolgálat egészségügyi
tiszthelyettesként. Leszerelé-
sét követõen régi vágya telje-
sült, 1977-ben kezdett men-
tõápolóként az akkor átadott
új mentõállomáson. Érdekes-
ség, hogy nyugdíjba vonulá-
sakor készült el az állomás
felújítása. Akkor a mentés és
a betegszállítás is a Mentõ-
szolgálat feladatai közé tar-
tozott, 7 autóval, közel dup-
la létszámmal dolgoztunk,
mint ma. Azóta különvált a
mentés és a betegszállítás.
Ma 4 mentõnk van és több
betegszállító vállalkozás mû-
ködik a térségünkben – me-
sélt a mentõtiszt.

Nagy Béla a Mentõszolgá-
latnál elõbb elvégezte az ál-
talános ápolói, majd a mentõ
szakápolói iskolát. Ezt köve-
tõen jelentkezett a budapesti
Orvos-továbbképzõ Egye-
tem Mentõtiszti Fõiskolai
szakára. Itt 1989-ben végzett,
és rá négy évre a mentõállo-
más vezetõjének nevezték ki,
id. Barna Péter állomásveze-
tõ mentõtiszt utódjaként. – A
mentõszolgálat egy félkato-

nai szervezett, szigorú, hie-
rarchikus rendszerrel. A sza-
bályzatoknak nem lehet el-
lentmondani. Komoly az el-
várás a dolgozókkal szem-
ben, viszont kevés a társa-
dalmi megbecsülésük. A
mentõdolgozók fizetése, úgy
mint régen, most is jelentõ-
sen  elmaradt az átlagbértõl.
A betegek is egyre türelmet-
lenebbek, követelõzõbbek –
vallja a mentõtiszt. Sokan
másod- vagy harmadállást is
vállalnak a megélhetésért.
Ennek is tudható be az egyre
komolyabb méreteket öltõ
emberhiány.

Mit is jelent a „Bajtárs“
megszólítás? A bajtárs meg-
szólítást a fiatalok már ke-
vésbé értelmezik, pedig ez
azt jelenti, hogy a  helyszí-
nen a másikra vagyunk utal-
va az életmentésben – sorol-
ta Nagy Béla, aki szerint jó
lenne visszahozni a régi gya-
korlatot a rangjelzések hasz-
nálatára. – A galléron arany
vagy ezüst csíkozást és kí-
gyó jelvényt viseltünk, így
azonnal tudtuk, ki milyen
beosztású. Nagyobb balese-
teknél például, amikor több
mentõ megy a helyszínre,
esetleg más-más megyébõl,
akkor azonnal lehetne tudni,
kinek kell irányítani.

Nagy Béla – ahogy fogal-
maz – végigvonulta a 40
évet, az utóbbi tíz évben már
kevesebb óraszámban a
megváltozott szabályzás mi-
att.  A mentõk legfeljebb
munkanapi 12 órát dolgoz-
hatnak. – Sokszor bírálják a
mentõk munkáját, de elõször
próbálja ki bárki ezt a mun-
kát és utána mondjon véle-
ményt. A riasztástól 1 illetve
éjszaka 2 perc áll rendelke-
zésre a kivonulásig. Egy-egy
helyszínen sötétben, sárban,
hidegben, talán csak egy

zseblámpa fényénél kell el-
látnunk a beteget vagy sérül-
tet. Ennek ellenére látom a
társaimon,  mennyire feldob-
ja õket egy-egy nehéz feladat
sikeres megoldása. Vannak
esetek, amik évek múlva
is elõjönnek gondolatban,
gyermekbalesetek, halálos
esetek. A feleségemmel biz-
tosan nem maradtunk volna
együtt, ha nem az egészség-
ügyben dolgozott volna,
mert így ismerte a munkánk
terhét. A kollégák nagy ré-
szénél ugyanez a helyzet,
mert ezt a munkát csak így
lehet igazán tolerálni –
mondta a stresszrõl és a né-
ha nehéz munkakörülmé-
nyekrõl is a mentõtiszt.

December 2-án nyugdíjba
vonult, de az egészségügytõl

nem szakadt el a szakember.
Az orvosi ügyeletet szervezi,
irányítja, de orvoshiánnyal
küzdenek. A szentesi házior-
vosok, tisztelet a kivételnek,
nem vállalnak éjszakai, hét-
végi ügyeletet, a környezõ
települések orvosai végzik
többnyire ezt a munkát, illet-
ve  Szegedrõl járnak ki ügye-
letet vállaló szakorvosok. –
mondta keserûen.

Nagy Béla munkája most
egyszerûbb, kevesebb admi-
nisztrációs teherrel jár mint a
mentõállomás vezetõjeként.
Az éjszakái szabadok és ta-
lán  több ideje jut majd ked-
venc kikapcsolódásaira, ol-
vasásra, túrázásra és kerék-
pározásra és a családra is
több idõt tud fordítani.

B.G.

Öregedõ, fogyó taglét-
szám és a támogatás hiány
ellenére is sikerült fejlesz-
tenie eszközeit a díszma-
dártenyésztõ szakkörnek.
Szeretnék a fiatalok köré-
ben népszerûsíteni a ma-
dártartást, jövõre pedig
tenyészszemlét és minõsítõ
versenyt rendeznének 

– A decemberi idõpont el-
lenére meglepõen sokan
vannak, nézelõdõk és eladók
is – mondta a legutóbbi ma-
dárbörzén Kovács Gábor, a
Szentesi Mûvelõdési Köz-
pont Díszmadártenyésztõ
Szakkörének vezetõje vasár-
nap reggel 8 órakor a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház-
ban rendezett díszmadár- és
kisállatbörzén. Sokan abba-
hagyták a madártartást a

drága takarmány miatt. A
többség idõs ember és a
nyugdíjából nem futja a ma-
darak etetésére a madarak-
nak pedig nincs ára. Egy vi-
déki kanáritenyésztõ is arra
panaszkodott, hogy amikor
õ kezdte 25 évvel ezelõtt, ak-
kor is ugyanannyiba került
egy kanári, mint amennyiért
most tudja eladni. – Ez rész-
ben a tenyésztõk hibája is –
kapcsolódott a beszélgetésbe
Kovács Gábor. – Az épület
elõtt a parkolóban kötnek so-
kan üzletet a nem ritkán kül-
földi felvásárlókkal és már
be sem hozzák a madaraikat
a Móriczba. Gyorsan és ol-
csón adják el, meg sem nézik
bent milyenek az árak, utána
meg panaszkodnak, hogy
nem találnak megfelelõ ma-

darat a börzén. Szeretném el-
érni, hogy mindenki, eladó
és vásárló is az épületben
kössön üzletet, így az árak is
jobbak lehetnek és a tenyész-
tõk is találnak maguknak
megfelelõ madarat – mondta
a szakkörvezetõ. Kovács Gá-
bor szerint az idõsek fokoza-
tosan kihalnak, fiatalok pe-
dig nincsenek, akik belekez-
denének a madártartásba,
majd késõbb esetleg a te-
nyésztésbe is. Ezért is ren-
deznek rajzversenyt és elõ-
adásokat gyerekeknek a ha-
gyományos szeptemberi ma-
dárkiállításon. Idén tenyész-
szemlével és minõsítõver-
sennyel egészítenék ki, ahol
külföldi szakemberek bírál-
nák a madarakat. – Kizáró-
lag gyûrûzött madarakat le-
het tenyészszemlézni, a hob-
bitartók a minõsítõn tudhat-
nák meg, milyen is az álta-
luk tartott, tenyésztett ma-
dár.

(folytatás a 9. oldalon)

Karácsonyi ajándékot kapott az alpolgármestertõl a Dr.
Mátéffy Ferenc tagóvoda december 11-én. Dr. Demeter Atti-
la az óvónõk kérése szerint állította össze az autókat, babá-
kat, legót, kirakó-, készségfejlesztõ és más játékokat, ami-
ket a gyerekek azonnal birtokba is vettek.

Ponyeczkiné Brezovai Katalin tagóvoda vezetõ elmondta,
csoportonként 20 ezer forint értékben kaptak játékokat. A
négy csoportba összesen 100 gyermek jár, teljesen feltöltött a
létszámkeretük. Az óvoda december 18-án tartja hagyomá-
nyos karácsonyi ünnepségét, ahol a Szentesi Kertvárosi Óvo-
dások Képességfejlesztéséért Alapítvány ad át ajándékokat.

Dr. Demeter Attila, mint a körzet önkormányzati képvise-
lõje, korábban is folyamatosan figyelemmel kísérte az intéz-
mény tevékenységét, s az elmúlt idõszakban felmérette a mû-
ködéshez szükséges állagmegóvási munkálatokat is. Ígéretet
tett arra is, hogy az óvoda tálalókonyhájának felújítása meg-
történik jövõre.

Az alpolgármester saját keretébõl fedezte a közel 100 ezer
forint értékû ajándékok beszerzését és az önkormányzat ne-
vében adta át azokat a gyerekeknek.

A Dr. Mátéffy Ferenc tagóvoda bált szervez tavaszra, a ta-
valyi, 60 éves születésnapi est sikerén és a szülõk kérésén fel-
buzdulva. A bál bevételét az óvoda szebbé tételére kívánják
fordítani. BG

Játékok a
Mátéffy ovinak

Kevés a fiatal
díszmadaras

40 év szolgálat dióhéjban

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Elsõ világháború. Szá-
munkra már csak történe-
lem, de hosszú évtizedeken
át sokakban sokféle emlé-
ket idézett fel a Nagy Hábo-
rúként emlegetett világégés.
Kun Sándor Szentesen volt
újságíró a két világháború
között. A Szentesi Hírlap,
majd annak folytatása, a
Csongrád megyei Hírlap és
a Szentesi Napló hasábjain
tette közzé háborús emléke-
it, fogságélményeit. Alább
olvasható írása 1914 kará-
csonyán játszódik.

Úgy fúj a szél napok óta,
mintha többé sohasem akar-
na elcsendesedni, pedig mi
egyre jobban óhajtjuk a szél-
csendet, mert ez az irtózatos
szélroham a csontokig hat.
Az ember nem tudja hol
jobb, benn a fenyvesben,
ahol némi enyhet ad a fe-
nyõk lombja, vagy a tisztá-
son, ahol annyi havat hord
össze a szél, hogy hókuny-
hót lehetne lapátolni éjjeli
menedékül.

A muszka egyelõre nem
támad, mi meg nem me-
gyünk elõre. Mégiscsak be-
csületes ellenség ez az orosz.
Szíve van. Tudja, hogy hol-
nap szent karácsony napja s
békén hagy a békesség ün-
nepén. Legalább ünnepelhe-
tünk a magunk módján, a le-
hetõség szerint. Egyelõre
még nem érkeztek meg a ha-
zai csomagok, lehet, hogy
valahol hátul várják a fel-
szállítást a hegyek közé. Jól
fog esni ünnep után is.

A szél egyre fúj, mi pedig
behúzódunk a kunyhóba.
Gyûjtöttünk elég fenyõgaly-
lyat, kérget, elõre örülünk a
kellemes tábortûznek.

Délutánra jár az idõ, topo-
gunk, egyre topogunk a
kunyhó körül, mert a metszõ
hidegben nem tanácsos lefe-
küdni. Néha egy-egy ferge-
teges káromkodás dörög be-

le a csendbe. Aki olyan sza-
badra eresztette érzelmei
megnyilvánulását, szomszé-
dom a másik sátor alatt. Sok
álmatlan éjszakái közben
szeretne pihenni a fenyõ-
lombból vetett ágyon, de
nem bír, mert fagyás környé-
kezi. Dühösen veri össze a
lábait. Ez a kopogás egy bor-
zalmas vágy valaki, vagy va-
lakik ellen. A katonabakancs
talpa elmáladt már az örö-
kös hótaposásban, hiszen
csak papirosból van. Pedig a
bakancsot közel kell tartani a
tûzhöz egy parányi mele-
gért. A másik amiatt zörög,
hogy kiégett a bakancs olda-
la. Persze õ is melegíteni
akarta dermedõ lábujjait. Is-
ten ments! hogy valakit el-
nyomjon az álom a tábortûz
mellett, mert akkor csak-
ugyan oda a lábbeli, azután
várhat, amíg egy újabb
papírtalmi érkezik számára.
Felháborító, ha ezt a fronti
nyomorúságot végignézi az
ember. Derék magyar embe-
rek, többszörös családapák,

akik hónapokig állják a harc-
tér ezernyi fáradalmát, aki-
ken nem fogott az orosz go-
lyó, az éhség, a fáradtság, a
fagy, most egymás után in-
dulnak hordágyra fektetve a
segélyhely felé. A láb, a láb,
a papírcipõ, meg a szibériai
hideg itt a fronton, a Kárpá-
tok bércei között! Hogy lehet
ezt kibírni? Sehogy.

Az orvos, a szanitészek el-
torzult arccal nézik a szenve-
dést, a még torzabb arcú
szenvedõk vergõdését. A hi-
deg, a cipõ! Az egyiknek tes-
ti, a másiknak lelki a szenve-
dés. El lehet gondolni annak
a szegény szanitésznek a
helyzetét, amikor késével le-
hasítja a bakancsot s egy
rongydarabbal letörli a feke-
tére fagyott bõrt, a lábujja-
kat. Hacsak a bõr, a lábujj es-
ne le, de jön a hús is, a lábfej,
amelyben nincs már élet,
nincs vérkeringés. Hamar fel
a mûtõasztalra. Elõ a vágó
mûszerekkel. Azután a hõs-
nek, a férjnek, a családapá-
nak nincs lábfeje. Egyszerre

száznak, s ki tudja hánynak
marad itt a Kárpátok bércei
között, mert a bakancsnak
papírból van a talpa, s ame-
lyet itthon készítettek határ-
védõ, hazátvédõ, hidegben,
fagyban, hóban didergõ ka-
tonák számára meleg mûhe-
lyekben, busás nyereség re-
ményében emberbõrbe bújt
elvetemült gonosztevõk.

Így megy napok, hetek,
hónapok óta. Nincs egy kis
nyugalom, nincs egy kis me-
legség, de van kopogás. Ba-
kancs összeverés, védekezé-
sül a kárpáti hideg ellen. En-
nek pedig kísérõ zenéje a
pergõ káromkodás, amely
némileg levezeti a felgyü-
lemlett dührohamot, de ma,
ma csend van, mert közele-
dik az alkonyat.

Ha kiküldött járõrök nem
jelentenének holmi orosz
mozgolódást, a körülmé-
nyekhez képest nyugalmas
karácsonyest köszöntene
ránk. De így, ki tudja mi jön.
A hókupacok tetején apró fe-
nyõk várakoznak. Némán

állnak ott, mégis, mintha tá-
voli kis házakról, hazaváró
anyákról, hitvesekrõl, gyer-
mekekrõl, meleg kis ottho-
nokról beszélnének. A szá-
zadparancsnok, a század
tisztjei végig járnak a kato-
nák között, s apró gyertyá-
kat osztogatnak. Apró színes
gyertyák a fehér hó birodal-
mában. Azután elõkerül né-
hány színes papírdísz. Isten
tudja, hogy és mikor került
ide. Már ott díszelegnek a
zöld gallyakon. Még néhány
cukorka is kerül százado-
sunk jóvoltából. Melegszívû,
gondos ember, tudta, hogy
erre is szükség lesz. Mikor
éppen a szent éneknek kelle-
ne felhangzania, távol, na-
gyon távol, mintha ágyú-
morgás zúgna bele az alko-
nyatba. Csak talán nem az
orosz! Hiszen reggel óta
mindig lágy, dicsérõ szóval
simogattuk, hogy ma, éppen
ma békét hagy, hiszen szent
esténk van. A morgás egyre
hangosabbá válik. Már nem
is morgás, de dörgés. Tõlünk
balra parancsszavak hasíta-
nak bele az alkonyatba. Úgy
fut végig a sorok között,
mintha sürgönydrótba sza-
ladna. Készenlét a támadás-
ra! Pár perc csak, máris há-
ton vannak a bõröndök, kéz-
ben a fegyver. Kéznél a töl-
tény. – Egy velõtrázó süvítés
hasít bele az alkonyatba.
Azután még egy. Azután
bömbölni kezdenek az orosz
ágyúk. Fogcsikorgás, dühös
káromkodás az orosz felé.
Odaát tudják, hogy most ka-
rácsonyest van a mi idõszá-
mításunk szerint és így üd-
vözölnek a mélyen vallásos-
nak mondott oroszok. Fölkú-

szunk gyorsan a tetõre a
porzó hóban és elfoglaljuk
az árkokat. Azután mi is
küldjük a golyózáport. Ha-
talmas párbaj kerekedik vé-
gig az egész fronton az alko-
nyatban. Legalábbis a két ol-
dalról jövõ ágyúzás általá-
nos támadást sejtet. Téve-
dünk. 9 óra tájban végetér az
éjjeli zene. Az orosz beszün-
teti az ágyúzást, mert ma éj-
jelre megelégelte. Néhány
perc múlva mélységes csend
borul a fenyvesekre, csak tá-
volról jön még néha egy-egy
elkésett ágyúdörej. Már úgy-
is mindegy. A kis tábortûz
már nem is pislog. Kihûlt.
Mi pedig tovább topogunk a
kemény havon, míg kezünk
dermed a puska tusán, a lel-
künk otthon jár. Egy rég el-
hagyott meleg hajlékban.
Legalább aludni tudnánk,
hogy az álom közelebb vin-
ne, egész közel a családhoz,
mely most biztosan ránk
gondol, az éjféli harangszó s
a ragyogó karácsonyfa mel-
lett, szent karácsony éjszaká-
ján.

Serényen forognak a
szanitészek a fedezékek kö-
zött. Hörgõ sebesültek, örök-
re elnémult bajtársak kerül-
nek hordágyakra, indulnak
hátra, ki a mûtõasztal, ki az
örökkévalóság felé. Még mi
elõre figyelünk, dermedõ ke-
zünket csapkodjuk és dör-
zsöljük, kissé hátrább össze-
koccan az ásó a szanitészek
kezében. Temetnek. Nemso-
kára újabb hódombok kelet-
keznek, alattuk örökre el-
aludt bajtársak feküsznek.

Valahol messze megkon-
dul a harang és felhangzik
az örök karácsonyi ének: Di-
csõség a magas mennyekben
Istennek, béke a földön és az
emberekhez jóakarat.

Béke a földön és jóakarat
szent karácsony éjszakáján.

Szentes Város képviselõ-
testülete még 1996-ban (171/
1996. XI. 22.) a Szentes–
Nagyhegy városrészben 28
utcát látott el névvel, de az
utcák tényleges kialakítását
és elnevezését késõbbi idõ-
pontra halasztotta. Az utca-
rendezés az érintett város-
részben 2010 után megkez-
dõdött, így 2014 végén és
2015 elején 9 utca nevet ka-
pott az 1996. évi határozat-
ban szereplõ 28 névbõl kivá-
lasztva. Az elkövetkezõkben
a személyekrõl elnevezett ut-
cákról írunk, és ezekkel zá-
rul majd több éve indult so-
rozatunk. A névadók betû-
rendjében haladva, az elsõ
Babits Mihály költõ, író, mû-
fordító, irodalomtörténész,
szerkesztõ, aki a Tolna me-
gyei Szekszárdon született
1883. november 26-án. Kö-
zépiskolai tanulmányait a
pécsi cisztercita rend katoli-
kus fõgimnáziumában vé-
gezte 1893–1901 között. A
budapesti tudományegyete-
men fõszakjai a magyar–
francia–latin voltak, de ezek

mellett tökéletesítette német
és angol nyelvtudását is. El-
sõéves korától részt vett a
szentesi születésû Négyesy
László professzor híres stí-
lusgyakorlatain (Kosztolányi
Dezsõvel és Juhász Gyulával
együtt). 1905-ben diplomá-
zott. A gyakorló tanári évét a
bajai cisztercita gimnázium-
ban töltötte, majd 1906-ban a
szegedi állami fõreáliskolá-
ban kapott latin tanári állást.
Ekkoriban már több verse
megjelent, és mûfordítással
is rendszeresen foglalkozott.

1908-tól Fogarason tanított,
egyben állandó munkatársa
lett a Nyugatnak. 1911-ben
Pestre helyezték; felváltva
több gimnáziumban tanított.
Háborúellenes megnyilvá-
nulásai miatt sok támadás
érte; hazafiatlansággal vá-
dolták. A forradalmakkal
kezdetben szimpatizált, de a
diktatórikus jelenségek meg-
jelenése miatt kiábrándult
belõlük. 1929-tõl elõbb Mó-
ricz Zsigmonddal közösen,
majd 1933–37 között egye-
dül, 1937–41 között pedig
Illyés Gyulával együtt szer-
kesztette korának legrango-
sabb szépirodalmi folyóira-
tát, a Nyugatot. Budapesten
hunyt el gégerákban 1941.
augusztus 4-én. Számos ver-
seskötet, irodalomtörténeti
tanulmány és mûfordítás õr-
zi a nevét. Irodalomszerve-
zõként levelezésben állt Bár-
dos Rezsõvel is, a szentesi
fõgimnázium magyar nyelv
és irodalom szakos tanárá-
val.

Labádi Lajos

Kun Sándor

Karácsony a Gránicon

Mucsi László szegvári kötõdésû szentesi
vállalkozó gyakran hívja barátait vacsorára.
Vendégei többnyire szegvári sportemberek
közül kerülnek ki. A mellékelt fénykép egy
ilyen vacsora alkalmával készült. A képen
balról jobbra: Gajda Sándor asztaliteniszezõ,
futballkapus, jelen sorok írója sakkozó,
Ottáva Imre és Kovács János egykori középtáv-
futók, Huszka Mihály kétszeres magyar olim-
pikon, kétszeres vb-ezüstérmes, az USA
egyik legeredményesebb old boy sportolója,

Kiss Vilmos minden idõk legjobb szegvári
sakkozója, Gyenes Ferenc asztaliteniszezõ és
kedves felesége. Sajnos ezen a képen nem
látható Mucsiné, Nóra asszony, pedig a han-
gulatos vacsorák sikerében nagy szerepe
van. Nem mehetek el szó nélkül a tény mel-
lett, László barátunk megszámlálhatatlanul
sok szegvárinak biztosított munkát, mint  a
szentesi Erõtakarmánygyár fõmérnöke,
majd igazgatója.

Dr. Mészáros Imre

Olvasónk írja

Sportemberek egy asztalnál
Utcáink, tereink névadói (157.)

Babits Mihály utca
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2015. sokunk számára tar-
talmas év volt. Nem jelente-
nek kivételt ez alól a Szen-
tesen többek által ismert
személyek sem. Megkér-
deztük õket, hogyan tekin-
tenek vissza az elmúlt évre.

Nyíri Dánielné
Panka

kántortanító – Kiss Bálint
Ref. Ált. Isk.

– Sokféle tevékenységem
van a munkámon kívül. A
legfontosabb a családom. 

Ettõl az évtõl lett teljes állá-
som az iskolában – megkap-
tam a felsõs lánytechnikát. Itt
próbáltam a hagyományokat
újításként visszahozni. A fõ-
zés mellett gyöngyfûzéssel is
foglalkozunk, s a Békésme-
gyei Népmûvészeti Egyesü-
let által kiírt népi kézmûves
pályázaton ketten is különdí-
jasok lettek ezen az országos
megmérettetésen. Az alkotó
pedagógusok kiállításán elõ-
ször vettem részt – munká-
mat díjazták is. Saját osztá-
lyomban országos reformá-
tus énekversenyre készítet-
tem fel tanulókat – innen 2.
és 3. helyezést hoztunk el. 

Évek óta járok a Bárdos La-
jos Vegyeskarba. A kórussal
nagyon jó együtt énekelni –
idén Németországban vol-
tunk, külön Nagy János is in-
vitált az útra – számomra ez
nagy bizalmat jelent. Tavasz-
szal a kórus önálló koncertjén
szólót énekeltem. A temp-
lomban is zenélek hétrõl-
hétre.

2015-ben kevés idõm ma-
radt arra, hogy önkifejezzek a
gyöngyökkel. Nyáron a ten-
ger és a homok hatására a ta-
valy összegyûjtött kagylókat
beledolgoztam ékszereimbe.
A Díszítõmûvész Szakkörben
ki is állították alkotásaimat a
Tokácsli Galériában a 35 éves
kiállításon. Országos pályá-
zatokra is beküldtem a
gyöngymunkáimat. Jelenleg
a Néprajzi Múzeumban lehet
megtekinteni bizonyos alko-
tásaimat (az „Élõ népmûvé-
szet” c. kiállításon). Emellett
a Várkert Bazárban is meg le-
het vásárolni mûveimet.

Amint azt korábban mond-
tam, számomra a legfonto-
sabb a család – mindehhez a
munka eszközt jelent. A gyer-
mekeim életét próbálom me-
nedzselni. Sári lányom kötél-
ugró versenyeket nyer, s na-
gyon jó a mozgása. Fontos-
nak tartom, hogy tudjunk
változtatni, s ne akarjunk
mindenáron egy irányvonal-
hoz ragaszkodni. Segíteni
kell a céljaikban.

Márton Mária
a Szentesi Üdülõközpont

Nonprofit Kft. ügyvezetõje
Nehéz és fárasztó évet zá-

rok, fõleg a munkahelyi fel-
adatok jelentettek kihívást.
Az év vége is munkával telik,
az év során elvégzett beruhá-

zások zárásaként és az uszo-
da is várja folyamatosan a
vendégeket december 25. ki-
vételével.

A karácsonyt a családom
körében töltöm, a legfonto-
sabb szerepet a 7 éves uno-
kám kapja, körülötte forog
majd a világ. Az ünnepi me-
nübõl nem maradhat ki a hal
és a mákos bejgli. Az ünne-
pek ideje alatt társasjátékot
játszunk és kosztümös filme-
ket nézünk. Családi hagyo-
mány a karácsony esti zálo-
gos játékunk, amikor az év
közben összegyûjtött és be-
csomagolt ajándékokat húz-
zuk ki, és aki a másét kapja
meg, az zálogot kérhet cseré-
be. Ez lehet takarítás, moso-
gatás vállalása, vagy bármi
más kivitelezhetõ dolog. A
szilvesztert baráti társaság-
ban töltöm.

A munka sem áll meg, ké-
szülünk a jövõ évre, 2016-nak
a minõség évének kell lenni.
Ennek érdekében a májusi
szezonnyitásra készen kell
állnunk a minõségi szol-
gáltatásainkkal.

Balogh Melinda
a Waldorf módszer kezdemé-

nyezõje Szentesen
– Fontos volt számomra a

minél több minõségi együtt
töltött idõ a családommal. Ta-
nulom, hogy hogyan örüljek
a mának, hogyan lássam meg
az örömöt a napban, a körü-
löttem lévõkben, s hogyan
adjak úgy, hogy a másiknak
is öröm legyen. Kiemelt,
hogy a gyermekeimet is tisz-
teletben tartsam – úgy, hogy
zámukra is jó legyen. Ha cé-
lokat szeretnénk megvalósí-
tani, azért tenni is kell. S ha
így van, akkor teremtsünk tu-
datosan!

Eredmény  számomra ,
hogy felvállaltam egy olyan
közösségi munkát, amire
nem gondoltam alkalmasnak
magam, mégis elindultam! A
Waldorf közösség épül és fej-
lõdik, csatlakoznak hasonló
gondolkodású emberek és
családok, együtt haladunk.
Jó érzés megélni, hogy bár
messzirõl jöttem, mégis so-
kakkal egy nyelvet beszé-
lünk. Ebben is látom, hogy ha

megvalósítani kezdek, akkor
olyan emberekkel találkozok,
akik segítenek álmaimhoz
közelebb jutni. Igyekszem
a gondolataimat a jó felé te-
relni – ez számomra most a
Waldorf kezdeményezés.

A következõ évben is
igyekszem a tõlem telhetõt
megtenni azért, hogy az ala-
kuló közösség stabil és meg-
bízható legyen, hogy továb-
bítsuk a lehetõségeket, a mo-
tivációt.

Kovács Attila
a Pollák Antal Szakközépisko-

la igazgatója, a Pom-Pom együt-
tes tagja

– Az életem 90%-át kiteszi
az iskola. Itt sok változás tör-
tént: idéntõl megalakult a
Hódmezõvásárhelyi Szak-
képzési Centrum – ebbe in-
tegrálódott be a mi intézmé-
nyünk is. Így visszanyerte az
iskola az önállóságát, meg-
mutathatjuk az arculatunkat
– szakgimnáziumként fo-
gunk mûködni. Szeptember-
tõl új képzés is indul majd
2016-tól: érettségi mellett
szakmához és technikumhoz
is jutnak egy plusz év alatt a
diákok. A továbbtanulásnál is
remek esélyekkel indulnak
csakúgy, mint a munkaerõpi-
acon. Az új fenntartóval a
kapcsolatunk sokkal jobb, hi-
szen nem egy mamutintéz-
mény része vagyunk. Bein-
dult egy esti képzés is: 3
szakmát indítottunk el. Friss
siker az iskola életében, hogy
egy országos informatikai
versenyt nyertek diákjaink.
Öröm, hogy a kollegák is
aránylag jó hangulatban tud-
nak dolgozni.

Fontos, hogy számomra
a hobbi már-már felér egy
munkával, eközben nagyon
jól érezzük magukat baráta-
immal. Persze vannak na-
gyon komoly kötöttségek –
úgy kapcsolódunk ki, hogy
az emberek elvárásainak is
meg kell felelni az ország
számos pontján. A zenekarral
sok koncertünk volt az idén
élõben, illetve megjelent az
Ajándékgyár címû lemezünk
is: 10 nagyon jól megkompo-
nált dal került lemezre. 25
éves az együttes, számomra
ez külön siker, hiszen egyet-
len alapító tagként vagyok a
csapatban – sikerült együtt
tartani egy gyermekzenekart.
Profi szinten, de munka mel-
lett a szabadidõnket áldoz-
zuk erre, de a sikerek ezt
megérik.

Hobbi számomra még az
úszás. Egyéb elfoglaltsága-
im miatt lemaradok a verse-
nyekrõl, de idén háromszor
indultam, szenior kategóri-
ában és jó helyezéseket ér-
tem el. Mindez motivációt
jelent.

Dr Kovács Gyula
körzeti orvos, a Szentesi

Vízilabda Klub orvosa
Számomra a 2015 volt az

elsõ év, melyet már címzetes
fõorvosként tölthettem –
mindezt 20 év munka után
kaptam meg. Szakmám
szempontjából fontos, hogy
januárban jubilált a Szentesi
Vízilabda Klub 15. évével.
Sokat jelent nekem a sport
szeretetem, magam is vízipó-
lóztam, kajakoztam. A 16.
bajnoki évre összesen 5000
mérkõzést orvosi felügyeletét
teljesítettem. Számomra a
szakma és a vízisportok sze-
retete szinte egyenrangú. Ma-
gánéletemet tekintve középsõ
fiam mentorává váltam. Idén
körvonalazódott, hogy csalá-
di orvos lesz – hálás vagyok
azért, hogy nem megy kül-
földre. Hamarosan cégem
beltagjává válik. Legidõsebb
fiam már most a Kovács és
Társa Bt kültagja informati-
kusként. Lányom is megtalál-
ta útját: klinikai szakpszicho-
lógus képzésre vették fel ki-
emelkedõ pontszámmal, két
felsõfokú nyelvvizsgával.
Hobbim, hogy hetente há-
romszor eljárok úszni, s hat
hónapja vízitornán is részt
veszek. Emellett nyaranta
horgászni járok. 

Gruber László
a Szent Anna Plébánia katoli-

kus plébánosa
– Egy teljes naptári évet el-

töltöttem Szentes városában,
mint plébános: rálátásom van
egy esztendõre. Látom most
már helyzetem elõnyeit és
kevésbé pozitív oldalát is.
Számomra fontos, hogy a vá-
ros vezetõségével rendkívül
jó, korrekt és baráti jellegû,
kölcsönös tiszteleten alapuló
a kapcsolatom. További köz-
szereplõkkel is, a jóakaratú
emberekkel közösen lehet al-
kotni a köz érdekében. Példá-
ul a nagyobbik temetõ egy
adott részét ingyen felajánl-
hatjuk köztemetések céljából.
Szentesen észrevettem, hogy
vannak elhivatott kereszté-
nyek, akik kreatívak, ötlet-
gazdagok, s nyitottak az új
kezdeményezésekre is. Jól si-
került a házi kisállatok meg-

áldása. Szent Ferenc szent-
atyának nagy tisztelõje va-
gyok. A pápa megválasztásá-
nak 2. évfordulója alkalmából
egy diavetítéssel, video-beját-
szásokkal egybekötött elõ-
adásra is sor került – erre na-
gyon sokan eljöttek. Újítás ré-
szünkrõl, hogy Vízkereszt al-
kalmával baráti jellegû álló-
fogadást is tartottunk, erre
meghívtunk közéleti szerep-
lõket és felekezeti elöljárókat.
Ilyen módon is kifejeztük kö-
szönetünket az egyházhoz
közeli magatartás felé. Ne-
kem az is öröm, hogy az egy-
házi iskolának köszönhetõen
a Szent Anna templom rend-
szeresen megtelik imádkozó
fiatalokkal. Ilyenkor 600-700
ember van itt, mûsorok is szí-
nesítik a miséket, fiataloknak
szóló prédikációkkal együtt.
A tanárok is kiválóak, szak-
mailag jól felkészültek, s töb-
bük elkötelezett hívõ. Mind-
ez az egyházias hozzáállás
derûlátásra ad okot. 

Kertész Ákos
zenei menedzser, a Lajtha

László hangversenyközpont
igazgatója

– Nagyon mozgalmas év
volt, mégis felülírja, hogy áp-
rilisban gyermekünk szüle-
tik. Fantasztikus a családom.
Életem másik fontos része a
zene. Akik ismernek, tudják,
hogy mint zenemûvész és
(szülõvárosomban) mint
szervezõ is mûködöm. Ebben
az évben is nagyon sok mû-
vész eljutott Szentesre, akik
még eddig nem jártak itt. Ze-
nészként is sok minden tör-
tént velem. Alkotómunka
szempontjából 2015. jelentõs
év volt, s büszkén tekintek
vissza. Megjelent a Zûrös
banda lemeze. A World-
MusicChart listán kaptunk
helyet. Nemrég jöttünk haza
Skóciából, ami remek dolgo-
kat készített elõ. Hamarosan
megjelenik a Balkan Union
második lemeze. Az Azúr-
BlueBand második lemeze
szintén kiadásra vár. Szá-
momra ez az egyik legkedve-
sebb zenekar, hiszen billen-
tyûzök és hangszerelek itt,
nemcsak ütõzöm. A Fabula
Rasaval, Szirtes Edina Mókus-
sal való közremûködéssel is
haladunk, szinte teljesen kész
van az anyagunk. Egy év le-
forgása alatt ez egy komoly
teljesítmény. Koncertekben is
gazdag évem volt: megjártam
Angliát, Skóciát, Szlovákiát,

Romániát, Szerbiát. A Zûrös-
sel, a Balkánnal és a Fabula
Rasával is utaztunk. Ebben
az évben több volt az alkotás,
mint a koncert. Részemrõl
készül fúziós anyag, jazz rock
is. Egyik oldalamat, a szen-ti-
mentálisat kevesen ismerik,
ezek igazán szép zenék. Pro-
jektem még az Industrial
Prayer – ez szintén hamaro-
san nyilvánosságra kerül. Itt
komolyzenét is új felfogásban
mutatok meg, például Ko-
dályt, Bartókot, Bachot. Ez
nemcsak lemez lenne: kon-
certeket is szeretnék. Célom 
régi értékek megtartása mai

elemekkel. Azzal telt az
évem, amit szeretek.

Szabó Krisztián
a Szentesi Mozi üzemeltetõje

Aradi Olga
a Szentesi Mozi megbízott ve-

zetõje
– Szerettük volna a Szente-

si Mozi által nyújtott szolgál-
tatás színvonalát tovább
emelni, és elõadásainkon mi-
nél több nézõt vendégül látni
– egyrészt egyre népesebb
törzsközönségünket kiszol-
gálni, másrészt elérni azt,
hogy olyanok is felkeressék
mozinkat, és jól szórakozza-
nak, akik korábban még nem
jártak nálunk.

A 2015-ös év egyértelmûen
sikeresnek mondható. Az év
elején, Valentin-napkor a
Szürke ötven árnyalatával
kezdõdött a sikerfilmek soro-
zata, majd olyan blockbus-
terek következtek mint a Ter-
minator: Genesys és a Juras-
sic World. A nyár a Minyo-
nokkal minden várakozásun-
kat felülmúlta. Ünnepek al-
kalmával próbáltuk a mozi-
zást még nagyobb élménnyé
tenni, például Gyereknap,
Halloween, Mikulás vagy a
Minyon-napok alkalmával
kedvezményes jegyárral, in-
gyenes arcfestéssel és ugrá-
lóvárral növelni szolgáltatá-
sunk színvonalát. Az idei év
legnagyobb mozis eseménye,
a Star Wars: Az ébredõ Erõ
premierje pedig éppen most
zajlik, szeretettel várjuk a ra-
jongókat a nézõtérre és a bü-
fébe is.

Szeretnénk a mozit tovább
fejleszteni, szépíteni, ennek
érdekében több beruházást is
tervezünk. A lehetõ legtöbb
premierfilmmel, még válto-
zatosabb filmkínálattal pró-
báljuk minél több szentesi és
környékbeli nézõ igényeit ki-
szolgálni. A figurás menük
mellett 2015. második felétõl
egyes sikerfilmek hivatalos
termékeit, ajándéktárgyait is
elkezdtük árusítani. Jövõre
ezt a területet is fejleszteni
szeretnénk, reméljük, a rajon-
gók legnagyobb örömére.
Szeretettel várunk mindenkit
2016-ban is a Szentesi Mozi-
ba, reméljük, sikerül majd
egy-két kellemes meglepetést
is szereznünk!

Összeállította:
Hornyik Anna Viola

Milyen éve volt 2015?
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Karácsony közeledtével a
legtöbb ember gondolata
már az ajándékvásárlás kö-
rül forog. Ám nem sza-
bad megfeledkeznünk arról,
hogy nem az ajándékok
megvásárlása, hanem maga
az ajándékozás az, ami a leg-
fontosabb! Az ajándékozás-
nak és az önzetlen segítség-
nek azonban számos formája
van.

A MikulásGyár nevû szer-
vezet immáron 10 éve dolgo-
zik azért, hogy minden rászo-
ruló család, minden nehéz
körülmények között élõ gyer-
mek boldogan tölthesse el a
karácsony ünnepét. Az orszá-
got járva tárgyi adományokat
gyûjtenek a Magyar Posta és
a Vöröskereszt segítségével,
és önzetlen tevékenységükért
már számos hazai és nemzet-
közi elismerés is illette õket.

Mindenki számára nyitott a
lehetõség, hogy csatlakozzon
hozzájuk! December 4-e óta
több tonna felajánlás érkezett
a MikulásGyárba, sõt, az 56-
osok terét a szó legszorosabb
értelmében ellepték a telis-te-
le rakott dobozok, zsákok.
Óvodás- és iskoláscsoportok,
családok, magánszemélyek,

és kisebb-nagyobb vállalko-
zások látogatnak ki a buda-
pesti 56-osok terére, a Lurdy-
házba és vidéki központjaik-
ba, hogy elhozzák ajándékai-
kat.

A MikulásGyárosok egy-
aránt várnak játékokat, ruhá-
kat, tárgyi hozzájáruláso-
kat, ám sajtótájékoztatójukon
hangsúlyozták, hogy a tartós
élelmiszerek kiemelten fonto-
sak.

Az egyik legnagyobb ilyen
jellegû felajánlás december
11-én meg is érkezett: a szen-
tesi székhelyû HUNOR
COOP ZRt. egy egész kiste-
herautóval szállított le élelmi-
szereket több mint fél millió
forint értékben. 500-500 kg

liszt, cukor, száraztészta, kon-
zervek, és 1500 db csokoládé.
500 ajándékcsomagra elegen-
dõ felajánlás.

Aki megteheti, hogy adjon,
annak adnia is kell. Nincs
jobb érzés annál, mikor az
ember másokon segíthet, és
cégünk megalakulása óta te-
vékeny részt vállal számos
közhasznú és karitatív kezde-
ményezésben. A Mikulás-
Gyárnak pedig csak gratulál-
ni tudunk az eddig elért ered-
ményekhez, és további sok si-
kert kívánunk nekik! Talál-
kozzunk jövõre is! – nyilat-
kozta Mészáros Zoltán, a társa-
ság elnök-vezérigazgatója,
miután néhány üveg jó szen-
tesi pálinkával a szervezõket

és az önkénteseket is meg-
vendégelte.

A MikulásGyár, és a HU-
NOR COOP ZRt. együttmû-
ködése azonban nem most
kezdõdött. Szeptember elsõ
hétvégéjén, a HUNOR COOP
által szervezett XIV. Lecsó-
fesztiválon már járt a „Nyári
Mikulás”, és az ott felállított
sátorban két nap alatt, több
mint 1300 kg élelmiszer gyûlt
össze a szentesiek adománya-
iból! Ez a hagyomány folyta-
tódott most.

A MikulásGyár munkatár-
sai rendkívül hálásak voltak a
példaértékû adományért, és
remélik, hogy a karácsony be-
köszöntéig még számos eh-
hez hasonló jótevõ érkezik
majd hozzájuk.

A kapuk 20-áig mindenhol
nyitva állnak– a Magyar Pos-
ta pedig vállalta, hogy az or-
szág bármely pontján térítés-
mentesen felveszi, és továb-
bítja a MikulásGyárnak cím-
zett adományokat! 

Csatlakozzon ön is a jóte-
võk táborához, csakúgy, mint
a HUNOR COOP ZRt. és má-
sok, hogy együtt tegyék szeb-
bé a KARÁCSONYT! 

December 12-én bensõséges ünnepség keretében adta át
karácsonyi ajándékát a Szentesi Gondozási Központ Munkás
utcai Otthonának a Pálmások Szövetsége. 

Az otthon elektromos kerékpárjához három akkumulátort
és egy töltõt kért. Ez volt az ajándékcsomagban.

Eddig minden decemberben gyermekintézményeket, óvo-
dákat, bölcsõdét segítettünk. Miután az elõzõ években már
minden szentesi gyermekintézmény kapott ajándékot a pál-
másoktól, ez évben a gondozottak megsegítése mellett dön-
töttünk. 

Az adományt a pálmások saját adakozásból, nem „önkor-
mányzati képviselõi keretbõl” adták.

Az otthon ünnepi rendezvényén a gondozottak meghatóan
kedves mûsort adtak. A mûsor után finom ebéd volt, szintén
egy jótékonykodó adományozónak köszönhetõen.

Köszönjük az otthon gondozottjainak, vezetõinek a kedves
programot.

Horváth István
Pálmások Szövetsége elnöke

Pálmások adakoztak

Sinóros-Szabó
György Szentes vá-
ros szülötte, kiváló

festõ és grafikus, elismert
lakberendezõ, író, mû-for-
dító. Portrévázlatok fõcím-
mel írt elbeszélés-sorozatá-
ban a világháború megpró-
báltatásait mutatja be. Ke-
serédes visszaemlékezése
ez egy, a háborúra rácsodál-
kozó gyermeki léleknek.
Különös értékét az adja,
hogy részletes beszámolót
közöl az 1944-1945-ös szen-
tesi eseményekrõl is. Alább
olvasható novellája ennek a
kornak a világát eleveníti
fel. – Vágvölgyi Zoltán

Az õsz, 1945 õsze
borongós, hûvös,
egyre  h idegebb

idõvel köszöntött ránk.
Édesanyám egy este diadal-
mas arccal jött haza, egy
nagy batyut cipelve.

– Ebbõl lesz a télikabátod
– mondta, mikor kibontotta
a csomagot és kiterítette a
tartalmát. Egy egészen jó ál-
lapotú, tiszta, magyar kato-
naköpeny volt, magyar ko-
ronás rézgombokkal. Per-
sze, háromszor is belefértem
volna. – Farkas úr, a szabó,
majd rád alakítja, már meg
is beszéltem vele, – mondta
édesanyám, – vatelin is lesz
benne, hogy jó meleg le-
gyen. – Hú, az nagyon jó
lesz, köszönöm! – mond-
tam. Egy kissé már fáztam
akkoriban, mert semmiféle
meleg felsõkabátom sem
volt, a háború elõttit már ré-
gen kinõttem. 

Másnap elmentünk
a köpennyel Far-
kas úrhoz, aki

alaposan megvizsgálta, majd
méretet vett rólam. – Akkora
legyen, hogy még legalább
két évig beleférjen a fiatalúr?
– kérdezte. – Igen, az jó len-
ne – mondta édesanyám, és
úgy is lett. – Meg kellene fes-
teni, feketére, ha megvarr-
tam, hogy ne legyen annyira

kincstári, – javasolta a mes-
ter, – mert a katonaköpeny
az állam tulajdona, civilek-
nek nem is szabad se horda-
ni, se kisajátítani. – A festést
vállalom, – felelte anyám, –
de ami az állami tulajdon ki-
sajátításának tilalmát illeti,
úgy vélem, hogy elsõsorban
az államnak kellett volna,
meg kellene még most is, vi-
gyáznia az állami tulajdonra,
sõt, a magántulajdonokra is,
mert az utóbbi idõkben itt –
többek között – az történt,
hogy minden mozdítható ál-
lami és magántulajdont jog-
talanul kisajátítottak. Úgy,
hogy ez a köpeny szerintem
még belefér. Egyébként a fél
ország katonai ruhadarabok-
ban jár, ez nagy divat az idén
– tette hozzá. 

Farkas úr nem tett el-
lenvetést, csak sóhaj-
tott egyet. A kabát

napokon belül elkészült, mi-
kor felpróbáltam, némileg
úgy éreztem, mintha ma-
gamra vettem volna egy õr-
bódét, mert nagy volt, ke-
mény és nehéz, de szél- és
vízhatlan és határozottan
meleg. Csak az ujjaim hegye
látszott ki a kabátujjból, a
hossza majdnem bokáig ért,
és derékban, vállban is bõ-
ven volt benne hely, testem
további gyarapodására. Akár
körbejárhattam volna belül.
– Ahogy így elnézlek benne,
mégis csak egy kilencéves
kicsi fiú vagy, – mondta
édesanyám, fátyolos szem-
mel, és megpuszilt. – Jövõre
belenõsz.

Anagykabát alig fért
bele a legnagyobb
horganybádog mo-

sófazekunkba, melyben
édesanyám megkeverte a fe-
kete ruhafestéket. Hosszasan
keverte, forgatta a kabátot a

festéklében, nehogy foltos,
márványos legyen a festés.
Nem is lett nagyon, csak egy
egészen kicsit, ma úgy mon-
danánk, enyhén melírozott.
Ezt akár az 1945-ös divat he-
lyi változatának is tekinthet-
tük, kiváltképp amiatt, hogy
a fekete nem lett koromfeke-
te, hanem inkább zöldes-fe-
kete, utalva az anyag eredeti
színére. De a kincstári jelleg
egyébiránt már nem volt jel-
lemzõ a kabátra. Mikor meg-
száradt, elvittük Farkas úr-
hoz, aki kivasalta, és gyö-
nyörû, fényes fekete gombo-
kat varrt rá, melyeket még
„angol úri szabó” korából
mentett át az új idõkbe. A
gombok az egész alkotásnak
határozottan civil, polgári,
sõt, úrias megjelenést kölcsö-
nöztek. Délcegen lépdeltem
haza a nagykabátban.

Mikor hazaértünk,
ott találtuk ná-
lunk Sándor bá-

csit, nagyapám testvérét, aki
ránk nézett, elámult, majd
azt kérdezte: – Hol a gyerek?

Ezen aztán nagyot kaca-
gott a háznép, kivéve en-
gem.

Már jól benne jár-
tunk a decem-
berben, sokszor

esett az esõ, néha havas esõ
is. Esténként rendszerint sö-
tétbe borult Szentes, sokszor
nem volt áram, de különben
sem volt túlságosan bizton-
ságos a kihalt, sötét utcákon
közlekedni. Otthon ültünk,
az egyetlen meleg helyiség-
ben, a konyhában, és készü-
lõdtünk a karácsonyra, éle-
temben a kilencedikre. Már
napok óta karácsonyfa-dí-
szeket készítettem, mert –
többek között – a régi, igazi
díszeink sem élték túl a há-
borút. Kartonra ragasztott

sztaniolból csillagokat vag-
dostam és girlandokat so-
dortam. Sztaniol volt bõven:
a háború idején nagy tömeg-
ben hullottak a sztaniolcsí-
kok az égbõl, a bombázógé-
pek szórták, a légvédelem
megzavarására. 

Acsalád, az adott
szerény lehetõsé-
gek között, készü-

lõdött az ünnepre. Nagy-
nénéim szaloncukor-szerû
masszát alkottak, dióból,
lisztbõl, melaszból, kis koc-
kákra vágták és megsütöt-
ték. Gyártottam a szaloncu-
kor burkolatát, selyempapírt
vágtam tenyérnyi téglalap-
okra, és beirdaltam a két vé-
güket, hogy szép fodrosak
legyenek. Mindenki készült
valami kis karácsonyi aján-
dékkal is a családtagoknak,
de titokban, hogy meglepe-
tés legyen. Én rajzokat készí-
tettem a felnõtteknek, a hú-
gocskámnak meg egy kuko-
rica-csuhé babát, mosolygós
arccal és fésülhetõ (!) spárga-
hajjal, amit két copfba fon-
tam. (Nagy sikert aratott, de
miután a kishúgom megkap-
ta, a két copf nem sokáig
maradt copf.)

December huszadi-
ka lehetett, undok
idõ volt, szél csap-

kodta a havas esõt. Este a
konyhában foglalatoskod-
tunk. Sándor bácsi, aki ná-
lunk töltötte az estét, a tûz-
hely mellé telepedve újságot
olvasott, olykor egy-egy fa-
hasábot tett a tûzre. A vizes
fa sziszegett, sóhajtozott, las-
sacskán fõtt a krumpli a
platnin. 

– Szót se írnak a hadifog-
lyokról, – mondta Sándor
bácsi – május óta vége a há-
borúnak, de az oroszoknak
eszük ágában sincs hazaen-

gedni a hadifoglyokat. Úgy
hallottam, az angolok, ame-
rikaiak már elkezdték. Az
oroszok majd évekig tartják
rabságban, és keményen dol-
goztatják õket, na meg éhez-
tetik is. Ez a szokásuk, ezt
tették az elsõ világháború
idején is... – fejezte be mono-
lógját Sándor bácsi, sóhajtva.

Csend volt a konyhá-
ban, csak a tûz pat-
togott. Édesapámra

gondoltam, és valószínûleg
ugyanezt tette mindenki. Az
utolsó tábori levelezõlap
1944 novemberében érkezett
tõle Sárvárról, oda hívták be
katonának. Azóta semmi hí-
rünk sem volt róla. Édes-
anyám letette a piros ceru-
zát, amivel az iskolai dolgo-
zatokat javította a petróle-
umlámpa fényénél, és kitö-
rölt egy könnycseppet a sze-
mébõl. 

Mindenki csend-
ben folytatta a
dolgát: Ilus néni

lencsét válogatott az aszta-
lon, szinte több volt az ide-
gen anyag, gyom-mag, kon-
koly, kõdarabka benne,
mint a lencse. Ocsika nagy-
néném varrogatott, Évike
nénikém francia szavakat
tanult. Ötéves húgocskám
lefektette a két babáját a já-
ték babakocsiba, és valami
altatódal-félét énekelt ne-
kik, amit maga rögtönzött,
hangnemen kívül, de nagy
beleéléssel. A sámlin ültem
a sarokban, kedvenc helye-
men, és nekitámasztottam a
fejemet a falifogasról lógó
kabátoknak. A „Világjárás
hõsei” könyvsorozat ked-
venc kötetét, a „Három vi-
lágrész csavargóját” olvas-
tam, ki tudja, hányadszor.
Csöndes este volt, jó meleg
volt a konyhában.

Ekkor megszólalt a
kapucsengõ. Dróttal
húzható, tekercsru-

góra szerelt kapucsengõnk
volt, az utcai kapu mellett, a

kõfalon volt a sárgaréz,
gömb alakú húzója, ha vala-
ki meghúzta, itt a konyha
elõtt, a verandán kezdett csi-
lingelni a bronz csengettyû.
Most szólt a csengõ, valaki
jött. Felugrottam, és futot-
tam kaput nyitni, ez az én
dolgom volt.

– Ki az? – kérdeztem a ka-
punál, mielõtt elfordítottam
volna a kulcsot. Sose nyitot-
tunk kaput ismeretlennek, ez
alapszabály volt azokban az
idõkben.

– Édesapád – válaszolta
egy kissé fátyolos hang, ami
ismerõs is volt, meg nem is,
de olyan érzést keltett ben-
nem, ami átjárta egész lénye-
met. Kitártam a kaput.

Egy magyar katona
állt ott, ázott, vizes,
megviselt köpeny-

ben, ócska bakancsban, ke-
nyérzsákkal a vállán, sapká-
ja peremérõl borostás, so-
vány arcára csepegett az esõ-
víz. Kerek szemüvege mögül
rám nevetett a szeme, amire
jól emlékeztem. Kinyújtott
karral felém lépett, felkapott
és magához szorított, miköz-
ben éreztem, hogy hangtala-
nul rázza a sírás. Õ volt az
édesapám. Megjött a hábo-
rúból, a hadifogságból, élve.
Felkiáltottam: Édesapám!
Megjött édesapám!

Lépések kopogtak,
futva, a verandán,
édesanyám futott fe-

lénk, mögötte Sándor bácsi,
a nénik, a húgom, sikongva,
nevetve, örömükben sírva.
Átengedtem a helyemet
édesanyámnak, szüleim ösz-
szeölelkeztek, aztán csatla-
kozott ahhoz az öleléshez
mindenki, az egész család.
Sokáig ott álltunk mind a ka-
punál, összekapaszkodva,
boldogan sírva-nevetve. Az
esõ biztosan esett tovább, de
észre se vettük. Mert meg-
kaptuk a legnagyobb kará-
csonyi ajándékot, amit csak
kaphattunk.

Több mint félmillió forint értékû karácsonyi adomány a rászoruló családoknak!

A HUNOR COOP ZRt. meglepte a MikulásGyárat

SINÓROS-SZABÓ GYÖRGY

Karácsonyi ajándék, 1945



Fél évszázada dolgozik
a hazai élelmiszeriparban,
szinte teljes pályafutása
Szenteshez köti a tavaly 70.
évét betöltött Magyar Józse-
fet. Megszokott napirendje
szerint 6 óra 25-re beér iro-
dájába. Ugyanazon a kapun
lép be és távozik 46 éve, mi-
közben a baromfifeldolgo-
zó ez idõ alatt több névvál-
toztatást is megért. Soha
nem gondolta volna, hogy
egyszer a Magyar család tu-
lajdonába kerül a vállalat és
õ lesz a vezérigazgató. Jövõ-
re már fia irányítja a Hun-
gerit Zrt. életét, ezért Ma-
gyar József visszább vesz a
tempóból és nem megy be
minden nap dolgozni. A
háttérbõl figyeli és ha kéri,
segíti fiát az elnök-vezér-
igazgató poszton.

Magyar József édesapja
tejipari technikusként vég-
zett 1938-ban Csermajorban,
ami ritka volt akkoriban. Ha-
zakerülve Felgyõn, Károlyi
gróf tejcsarnokában dolgo-
zott termékgyártásban, ahol
megbecsülték és megfizették
munkáját. A háborút követõ
államosítás után Csanyte-
leken dolgozott a papa, aho-
vá felgyõi otthonukból járt át
gyalog vagy biciklivel. Szen-
tesre 1957. december 15-én
költözött a Magyar család,
ahol a mai sportcsarnok he-
lyén mûködõ tejüzemben
kapott fõmûvezetõi munkát
és egészen nyugdíjas koráig
sajt- és vajmesterként dolgo-
zott. – A gimnázium nyári
szünetében bejártam én is,
majd miután nem vettek fel
az érettségi után, egy évig
dolgoztam ott munkásként.
A papa nem kivételezett ve-
lem, mindig a legkemé-
nyebb, legnehezebb munkát
kaptam. Egy év elteltével a
Szegedi Tejüzembe kerül-
tem, ahol a Csongrád me-
gyei Tejipari Vállalat ösztön-
díjasaként dolgoztam. A fõ-
iskolát 1967-ben végeztem
el, elõtte egy évvel nõsültem.
Feleségem dr. Baranyi Erzsé-
bet akkoriban még másod-
éves orvostanhallgató volt és
albérletben laktunk. Az új
szegedi tejüzem 1968-as át-
adása után odakerültem a
vaj és tejföl vonal irányításá-
ra. Nagyon boldog voltam,

mert Szentesen is ezt csinál-
tam elõször. Feleségem 1970-
ben végzett, de nem tudott
Szegeden elhelyezkedni, ha-
nem a szentesi kórház bel-
gyógyászatára vették fel, így
hazaköltöztünk. Akkoriban
már látszott, nincs jövõje a
szentesi tejiparnak. Papa
nyugdíjba vonulása után két
évvel bezárták és elbontot-
ták – mesélt a kezdetekrõl az
élelmiszeripari szakember.

A szentesi baromfifeldol-
gozó akkor keresett szakvég-
zettségû embert és Mag Pál
igazgató felvette Magyar Jó-
zsefet 1970 május utolsó
napjától. Az 1600 forint fize-
tése kevesebb volt, mint Sze-
geden, de több megmaradt
belõle, mert nem kellett al-
bérletet fizetniük. Két hét
után kinevezték üzemveze-
tõnek a hízott liba feldolgo-
zó vonalra. – Beséné Irénke
és Sárköziné Zsuzsika, a két
csoportvezetõ korrekten fo-
gadott és támogatott. Szege-
den 30 embert irányítottam,
Szentesen 160 embert kellett,
többek között öcsödi cigá-
nyokat, akik mindig hozták
magukkal a vajdájukat. Csak
neki fogadtak szót és a nor-
mát csak 75-80 százalékra
teljesítették. Leültem a vaj-
dával beszélgetni, aki bemu-
tatott mindenkit, elmondta a
családi hátterét és hogyan
kell kezelni õket. Kezdetben
kicsit féltem tõlük, de kelle-
mesen csalódtam. Pár hónap
múlva 150 százalékra teljesí-
tettek, mert megígértem és
meg is kapták a pénzüket
többlet teljesítményért – be-
szélt kezdeti éveirõl Magyar
József, aki négy év múlva fõ-
mûvezetõ, osztályvezetõ és 7
év múlva fejlesztési fõmér-
nök lett. És akkor jött 1989. a
privatizáció. 

– 1987-tõl úgynevezett ge-
binmûszakok indultak a ter-
ven felüli árumennyiség le-
vágására, amit bérkeretbõl
nem lehetett kifizetni. A ve-
zetésemmel 300-400 ember
vágott gebinben húslibát és

pecsenyekacsát, amivel szin-
te dupla pénzt kerestek. Ez a
tapasztalat adott alapot ah-
hoz, – miután a privatizálás-
ra két hónapig nem jelent-
keztek a fõnökeim – hogy
olasz és német ismeretségek-
kel belevágtunk. Akkoriban
kft.-t alapítani 50 millió fo-
rint törzstõkével lehetett és
amennyiben a külföldi tulaj-
doni arány meghaladta a 30
százalékot, akkor jelentõs
adókedvezményt lehetett
igénybe venni. Az anyaválla-
lat ragaszkodott az összes
berendezés megvásárlásá-
hoz, az épületeket pedig bér-
be adta. Hitelbõl nem tudtuk
megvásárolni, mert a német
hitelt csak új gépek vásárlá-
sára lehetett felhasználni, mi
pedig használt gépekkel dol-
goztunk. Szerencsénk volt,
kiderült, a német partnerünk
szomszédja annak a bank-
nak az igazgatója, amelyik a
hitelt biztosította Magyaror-
szágnak. Így kaphatott a ma-
gyar állam 2,3 millió márka
kölcsönt úgy, hogy azt hasz-
nált gépek vásárlására for-
díthattuk. Hitelt vettem fel a
feleségem tudta nélkül a Jó-
zsef Attila utcai házunkra és
a Trabantomra. Az osztalék-
ból másfél év alatt fizettem

vissza a hitelt és amikor le-
vették a jelzáloghitelt, akkor
mondtam el a feleségemnek,
aki nagyon mérges volt, jo-
gosan. Akkor megfogadtam,
soha többé nem engedek jel-
zálogot tenni a házamra és
az autómra.

A Hungerit Kft. tevékeny-
sége 1991 decemberben in-
dult 150 fõvel. A tulajdonos
49 százalékban az anyaválla-
lat, 30 százalékban olasz és
német partnerek és 21 száza-
lékban Magyar József volt. A
Magyar család tulajdonrésze
25 éve alatt elérte a 94 száza-
lékot, de voltak mélypontok
is.

– Most már elmondhatom,
3,4 milliárd forint veszteség
alakult ki 2008-2009. évek-
ben. Ebben én is hibás vol-
tam, de a Négy Mancs tevé-
kenysége és a gazdasági vál-
ság is nagyban hozzájárult.
Több hazai céggel ellentét-
ben, mi mégsem buktunk
bele, mert az elõzõ évek
eredményét a többi tulajdo-
nos ellenkezésére sem en-
gedtem kiosztani. Egyrészt
tudtunk mihez nyúlni, más-
részt az Erste Bank vezér-
igazgató asszonya kiállt a
Hungerit mellett és hitelt
adott. Ezután már a többi

bank is segített. Folyamato-
san dolgoztuk le a vesztesé-
get. Az elsõ szerény ered-
ményt 2010-tõl értük el, de
még a tavalyi jó évben sem
értük el a 2008 elõtti kiugró
sikert. Óvatos vagyok, még
az idei várhatóan nagyon jó
eredmény után sem akarok
kivenni jelentõsebb osztalé-
kot. 

Januártól ifj. Magyar József
irányítja a Hungeritet, de
nem ment egyszerûen az
utódlás. – A lányom, (dr. Ma-
gyar Hajnalka a szerk.) na-
gyon jó munkát végzett lo-
gisztikai vezetõként, de nem
tudott választani az orvoslás
és az üzletasszonyi munka
között. Úgy döntöttem, ma-
rad az igazgatótanácsban és
fõállásban dolgozik tovább
fõorvosként. A fiam nem
akart vezérigazgató lenni,
másfél év után vállalta el.
Remélem, tudják folytatni
amit letettem az asztalra. Tu-
dom, három év alatt nem le-
het bepótolni vagy megsze-
rezni 30 év tapasztalatát. A
fiam profitcentrikus, nem
termel veszteséges terméke-
ket, több pénz juthat fejlesz-
tésekre. Nagyon bízom ben-
ne, hogy lesz újabb 25 éve a
Hungeritnek és az a Magyar

családdal közösen telik. A
negyedik Magyar József
most három éves, talán 28
évesen õ veszi át a stafétabo-
tot. Amiért aggódom, ho-
gyan fogadja el a szakma, a
piac és a politika a fiamat és
hogyan bírja majd az ezzel a
munkával járó terhet – adott
hangot aggódásának a cég-
vezetõ apa.

– Heti 2-3 alkalommal ter-
vezek bejárni januártól, sze-
retném a termelést figyelni
és új ötleteket adni a további
fejlesztésekhez. A jövõ évre
tervezett beruházásokat is
felügyelem és én tartom a
kapcsolatot a fõbb partnere-
inkkel, bankokkal. Ott leszek
továbbra is a Hungerit ked-
denkénti igazgatósági ülése-
in, és több idõm jut részt
venni a Baromfi Termék Ta-
nács és az Élelmiszer-feldol-
gozók Országos Szövetsége
elnökségi tagjaként a tanács-
kozásokon. Még nem tu-
dom, hogyan bírom ki, hogy
nem kell korán felkelnem és
bejönnöm minden nap az
irodába. Jó idõben majd ki-
megyek horgászni – mondta
terveirõl Magyar József, aki-
nek eddigi fogási rekordja
egy 52 kilós harcsa és egy 24
kilós ponty.

Magyar József munkájáért
több kitüntetést is kapott:
Szentes város Díszpolgára,
az Ernst & Young „Év üzlet-
embere” versenyen a Példa-
kép kategóriát nyerte el
2008-ban, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Mérnöki kara
szintén díszpolgári címet
adományozott neki. Elmon-
dása szerint arra a legbüsz-
kébb, hogy 25 év alatt soha
nem volt a cégnek köztarto-
zása, mindig idõben kifize-
tett mindenkit, dolgozókat,
beszállítókat, a hiteleket. Ke-
serûen jegyezte meg, az el-
szállított áruból 2,5 milliárd
forintot nem fizettek ki. Ha
most az az összeg a cég
számláján lenne, akkor még
elõrébb tarthatnának.

Végül nem maradhat ki a
sport sem, hiszen a Hungerit
a szentesi vízilabda legfõbb
támogatója. – Úgy gondo-
lom, amíg leszek, addig a
cég támogatja a vízilabdát –
mondta Magyar József.

Besenyei Gábor

Életét, házát, Trabantját
tette fel a Hungeritre
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2016-ban emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulójára. Ez alkalomból a Magyar Nemzeti Le-
véltár Országos Levéltára és valamennyi megyei tagintézmé-
nye felhívással fordul Magyarország lakosaihoz és a külföl-
dön élõ magyarokhoz. Az ország legrégebbi közgyûjtemé-
nyei a levéltárak, az általuk õrzött iratok a magyar történe-
lem, a magyar mûvelõdés és kultúra legfontosabb dokumen-
tumai. Kérünk mindenkit, hogy amennyiben a birtokában
van az 1956-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatos
bármilyen irat, napló, levelezés és fénykép, a tartós megõrzés
és a múlt minél szélesebb körû feltárása érdekében, szíves-
kedjenek átadni azokat a levéltáraknak.

A levéltárak természetesen nemcsak az 1956-os forradalom
és szabadságharc dokumentumait gyûjtik, hanem a magyar
történelem minden írásos, képi emlékét. A levéltárak szíve-
sen fogadnak minden felajánlást, de különösképpen várják
az elsõ és második világháborúval, a holokauszttal, a kitele-
pítésekkel, a politikai szabadságvesztésekkel kapcsolatos ira-
tokat. Biztosak lehetnek benne, hogy adományaikat a levéltá-
rak éppen olyan becsben tartják majd, mint a több száz éve
rájuk bízott emlékeket.

A levél tár
fe lh ívása December 23.

Ünnepvárás
- Évértékelõ Farkas
Sándorral és Szirbik
Imrével
- Karácsonyi sütemények
Dömsödi Imrével
- Halászlé a horgászokkal
- Bárdos Lajos kórus a Szent An-
na-templomban
December 24. Karácsony
- Szekeres Adrien koncertje a Re-
formátus Nagytemplomban
- Szilver táncok
December 25-26. Karácsony
- Adventi kiállítás képei
- Falusi Mariann koncertje a zene-
iskolában
- Garaboly
- Pom-Pom Mikulás
December 26-27-28.
Best off! 2016 emlékezetes pilla-
natai I. 
December 29-30. 
Best off! 2016 emlékezetes pilla-
natai II.
December 31.
B.Ú.É.K. 2016. Óévbúcsúztató
koncert

Szentes Televízió
ünnepi mûsora

Szentes Város Önkormányzata ezúton ér-
tesíti ügyfeleit, hogy az önkormányzat szám-
lavezetõ bankja, így az önkormányzat pénz-
forgalmi számláinak száma 2016. január 1.
napjától megváltozik.  Az új számlaszámok
2016. január 01-tõl kerülnek ki a város hiva-
talos honlapjára. (www.szentes.hu)

A változás 2016. január 1-tõl az önkor-
mányzat részére fizetendõ  adók, bérleti dí-
jak, díjak, kölcsöntörlesztések befizetésekor a
befizetõ részérõl fokozott odafigyelést igé-
nyel, többek között 
– helyi adók  (építményadó, kommunális

adó,  idegenforgalmi adó, termõföld bérbe-
adás utáni jövedelemadó, iparûzési adó,
gépjármûadó, késedelmi pótlék, bírság, ta-
lajterhelési díj,…stb)

– lakásvásárlásra, lakásfelújításra nyújtott
önkormányzati kölcsönök törlesztése,

– panelprogramhoz kapcsolódó önkormány-
zati kamatmentes kölcsönök törlesztése ,

– vállalkozók részére folyósított kamatmen-
tes kölcsönök törlesztése,

– közterület használati díjak befizetése,

– haszonbérleti díjak befizetése,
– bérleti díjak … stb
– befizetése esetén.

Kérjük a lakosságot és a vállalkozásokat,
hogy 2016. január 01-tõl a 12066007-… kez-
detû számlákat és a hozzájuk tartozó kész-
pénz-átutalási megbízásokat (csekkeket) NE
HASZNÁLJA, ezen számlákra 2015. decem-
ber 30-a után, se átutalást, se postai csekkes
befizetést ne teljesítsen, mert a számlák meg-
szûnése miatt az nem fog megérkezni az ön-
kormányzathoz, tehát teljesítésként nem ve-
hetõ figyelembe.  A téves számlára teljesített
összeget a pénzintézet illetve a posta a keze-
lés során felmerült költségekkel csökkentett
összegben fogja visszajuttatni a feladóhoz.

A március 15-én esedékes I. félévi önkor-
mányzati adók megfizetéséhez az adóható-
ság február hónapban megküldi a csekkeket
és a számlaszámokat az érintettek részére. A
korábban esedékessé váló tartozások teljesí-
téséhez a  csekkek január elejétõl igényelhe-
tõk az adóirodában illetve a hivatal számvi-
teli irodájában.

Változik az önkormányzat
számlaszáma

„Magyar tulajdonban“ marad a cég és az irányítás. Fotó: Vidovics
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Óévbúcsúztató ünnepi kon-
certet rendeznek december 30-
án, szerdán 18 órakor a városi
sportcsarnokban. Közremûködik
Szentes Város Fúvószenekara, a
Bárdos Lajos Vegyeskar, a Jö-
võnkért Néptáncegyüttes, Geréby

Dóra énekmûvész, Nagy Johanna
operaénekes. Az est házigazdája
Majtényi András.

* * *
Ismét szilveszteri tûzijáték de-

cember 31-én, csütörtökön a
Kossuth téren. 23.40 órától zenés
didergõ, polgármesteri újévi kö-
szöntõ, Himnusz, tûzijáték. 

Programok

Többszörös véradóit kö-
szöntötte az Árpád-Agrár
Zrt. a két napos véradást zá-
ró vacsorán szerda este. Ez
alkalommal tíz fõ ért el ke-
rek számú véradást, tíz,
húsz, sõt 90 szeres véradók
kaptak jutalmat a vezér-
igazgatótól. Dr. Csikai Mik-
lós számára természetes,
hogy a köszönöm szón
felül, ilyen formában is ki-
fejezik hálájukat az önkén-
tes véradóknak.

Az Árpád-Agrár Zrt.-nél
hagyomány, hogy évente
kétszer, aratás, illetve kará-
csony elõtt szerveznek vér-
adást dolgozóiknak. A mos-
tanira 55-en mentek el, közü-
lük hárman elsõ alkalommal
nyújtották karjukat, összesen
a dolgozók egyötöde rend-
szeres véradó. Az Árpád-
Agrár Zrt. karitatív munká-
ját a Magyar Vöröskereszt
Országos vezetõsége is elis-
merte november 27-én. A
Véradók napja alkalmából
rendezett ünnepségen meg-
kapta a Véradóbarát munka-
hely kitüntetést, kiemelkedõ
véradó szervezõ tevékenysé-
géért és a véradók megbe-
csüléséért. Agócs Lászlóné, a
Vöröskereszt Szentes Terüle-
ti Szervezetének titkára a cég
ünnepségén elmondta: az el-
ismerés súlyát emeli, hogy
évente egy munkahely kap-
hat ja  meg megyénként ,
azonban nem osztják ki min-
den esztendõben. Dr. Csikai
Miklós elnök-vezérigazgató
köszönetét fejezte ki a vér-
adók felé. – Önök elmond-

hat ják,  olyat  tettek,  ami
pénzben nem is kifejezhetõ.
Az elismerés nem nekünk,
vezetõknek jár, hanem önök-
nek, az Árpád Zrt. dolgozói-
nak. Természetes kötelezett-
ségemnek tarom, hogy az
önzetlenségükért egy sze-
rény anyagi biztatást és va-
csorát adunk. Ez egy kötele-
zõ gesztus lenne mindenki
részérõl – hívta fel a figyel-
met a vezérigazgató. Hozzá-
tette, az Árpádnál nem csak
a paradicsom termésátlagára

lehetnek büszkék, hanem a
sok önkéntes véradóra is. Le-
gyen jó példa mindenki szá-
mára, aki teheti, adjon vért.

Dr. Molnár Gyula, a Vörös-
kereszt Szentes Területi Szer-
vezetének elnöke is megkö-
szönte a véradók és az Ár-
pád Zrt. munkáját. – Hála és
köszönet jár minden véradó-
nak, felbecsülhetetlen az a
segítség, amit adnak. Na-
gyon sokáig maradjon ve-
lünk Csikai Miklós.

A jubiláló véradók emlék-

lapot és jutalmat vehettek át.
Tízszeres véradó: Szarvas Im-
re, Nagy Csaba, 20 szoros Fe-
kete Csaba, 30 szoros Somodi
Zoltán, Nagy Sándor, 50 sze-
res Bene Ferenc, Bulecza Csa-
ba, Molnár György Gyula, 70
szeres Gyalai Sándor, 90 sze-
res Kiss Lajos.

Kiváló véradószervezõi
munkájáért kapott köszönõ
oklevelet a november 20-i
városi ünnepségen Ráczné
Csepregi Mária, az Árpád-
Agár Zrt. dolgozója. B.G.

Zárt ülésen választja meg a központi konyha vezetõjét és az új
gazdasági csúcsszervezet vezetõjét a képviselõ-testület idei utol-
só tanácskozásán. A pénteki ülésre benyújtották jövõ évi üzleti
tervüket az önkormányzati gazdasági társaságok, valamint az
Üdülõközpont január 1-tõl érvényes jegyárairól is dönteni kell.
Utóbbi elõterjesztés bizonyára vitát vált ki, ugyanis három ja-
vaslat szerepel az elõterjesztésben az árakkal kapcsolatban és a
legutóbbi közmeghallgatáson is a legtöbb hozzászólás az uszo-
da áraival kapcsolatban érkezett. Egyrészt az új létesítmények,
wellness- és élményfürdõ, szaunapark használata külön díjköte-
les lenne, másrészt megszûnhetne az ingyenes csúszdahaszná-
lat valamint a 7 év alattiak térítésmentes belépése.

A jövõ évi költségvetés átmeneti szabályozását is meghatároz-
za a testület, január 1-tõl a végleges költségvetés elfogadásáig.

Az önkormányzat anyagilag is támogatja, hogy a város lakói
minél könnyebben eljuthassanak céljukig tömegközlekedéssel.
Ezért szerzõdésben vállalja jövõre is a Dél-Alföldi Közlekedési
Központ Zrt. által üzemeltetett helyi buszjáratok közlekedését
7,1 millió forinttal. A regionális járatokkal végzett, helyi menet-
rend szerinti személyszállításra további nettó 3,5 millió forintot
biztosít a város.

Szó lesz a képviselõ-testület 2016. évi munkatervérõl, a köte-
lezõ kéményseprõi közszolgáltatásról, a Városi Diákpince és
Magyartési Tábor üzemeltetésérõl, valamint a Szentesi Ifjúsági
Diák Önkormányzat (SZIDÖK) jövõbeni mûködésérõl. A VE-
GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség a jövõben nem tart igényt a
diákpincére, és nem kívánja tovább mentorálni a diák önkor-
mányzatot, ezzel akár meg is szûnhet a SZIDÖK. A szövetség a
Magyartési Képzési és Tábor Központban jövõre még megtarta-
ná a már leszervezett táborait.

A képviselõ-testület december 18. ülésének döntéseirõl la-
punk következõ, januári 8-án megjelenõ számában olvashatnak.

Személyi kérdések
a képviselõk elõtt

A december számomra
varázslatos. Ahogy bekö-
szönt, mintha millió an-
gyalka szállna a földre, és
költözne a szívünkbe ünne-
pi ruhát adva mindenkire.
Valahogy mások lesznek az
emberek körülöttünk.

Észrevetted? Nekünk,
Ápolóknak, egészségügyi
dolgozóknak minden évben
különleges, egyedi és csak a
mi számunkra megadatott
ajándékot hoznak. Nem tár-
gyakat, hanem értékes érzé-
seket, melyek feltöltenek
erõvel és hittel az év nehéz
napjaira is. Egészen mélyrõl
jövõ, õszinte, megható mo-
solyt és könnyeket, ami sok
esetben egy kívülálló számá-
ra talán elképzelhetetlen.

Most mesélni fogok nek-
tek, fogadjátok szeretettel!

Egyszer volt, hol nem volt
volt egyszer egy december.

Csillogó ruhában, szerete-
tet hozva magával érkezett.
Ahogy suhan, angyalkák kí-
sérik útját, hófehér kezükbõl
csillámport hintenek rád.
Nem, nem láthatod, hiszen
szívedre szórják. Ott vannak
mindenhol, láthatatlanok.
Onnan tudod, hogy veled
vannak, hogy beköltöznek a
lelkedbe és megmagyarázha-
tatlan még számodra is, mi-
ért érzed a szívet melengetõ
békét, szeretetet. Csodálatos
igaz?

Képzeljétek, eljöttek hoz-
zánk a kórházba is. És ami a
legszebb, nem csupán a nõ-
vérkék lelkében találtak ott-
honra, hanem a betegeink
napjait is vidámmá varázsol-

ták. Egy pillanat alatt meg-
változott minden, ahogy va-
rázspálcikájukkal végig si-
mítottak a levegõben.

A nõvérkék, orvosok, taka-
rítók ünnepi díszbe öltöztet-
ték  tiszteletükre az osztályt,
kis meleg vidámságot csem-
pészve az oly sok tragédiát,
elmúlást, kilátástalanságot
és szenvedést megélt falak
közé.

Természetesen a betegek
segítettek, nevetve és vidá-
man, elfelejtve a sors adta
fájdalmakat. Ámult szemmel
nézték a csillogást. Kopog-
tak a tipegõ járókeretek, gör-
dültek a kerekesszékek, de
olyan is akadt akit az ápolók
toltak ki az készülõdés per-
ceire.

Persze a nõvérkéknek más
dolguk is akadt, s amíg a
szaladtak fel s alá feladatu-
kat végezvén, Õk örömmel
ragasztották az ajtókra a dí-
szeket, jókedvûen beszélget-
tek, egymást erõsítve mesél-
tek a régi idõk ünnepeirõl.
Háttérben kellemes, lágy ka-
rácsonyi dallam csilingelt,
volt aki csendesen, magában
énekelt… és nem tartották
vissza a meghatottság bol-
dog könnyeit sem.

Minden… olyan más volt,
eltért a megszokott hétköz-
napoktól. Talán mert ünnep-
lõbe öltöztették a szívüket a
nap folyamán?

Másnap – képzeljétek –
kopogtatott a Télapó.

Ti tudtátok, hogy egy em-
ber egész életében gyermek
marad? A nõvérkék tudják.

Láttam.

Láttam, ahogy közeledik a
Mikulás, piros szeretetfelhõ-
ben érkezett.

Láttam, ahogy belép a kór-
terembe az idõs, elkesere-
dett, magatehetetlen betegek
közé is. Láttam, ahogy elér-
zékenyült mosolyra húzód-
nak a fáradt, sápadt beteg
arcok egy pillanatra, ahogy
megáll mellettük a Télanyu.
Megfogja ráncos, öreg kezü-
ket és egy szaloncukrot rejt
lágyan tenyerükbe.

A mamika szívéhez szorít-
ja, tekintete hálás és leírha-
tatlan. Végig nézi, ahogy
mindenkire sor kerül, már-
már megolvad kezében apró
ajándéka, szeme sarkából ki-
csordul egy könnycsepp. Kö-
szönöm – rebegi alig hallha-
tóan.

Láttam, ahogy a nõvérkék
kísérik szobáról – szobára,
megállnak csendesen az ajtó-
ban. Nem, nem szólnak. Ko-
torásznak zsebükben zseb-
kendõt keresve lehajtott fej-
jel, elérzékenyülve.

„Én ezt nem nézem, mert
elbõgöm magam“ – szól
könnyein át a doktornõ, de
mégsem tud elmenni. Fogva
tartja a pillanat. Fogva tartja
az emberi lélekbõl fakadó
tiszta szeretet. Láthatatlan és
megfoghatatlan érzés ez.
Mely egyszerre könnyes és
nagyon gyönyörû. Mélyen
átjár minden egyes sejtet tes-
tedben.

Bizony. Vállukon ülve bol-
dogan nézelõdnek az angya-
lok, a szeretet angyalkái.

Láttam, ahogy szépen, las-
san sétálnak be a fennjáró

betegek is a folyosóról a kór-
terembe, gyermeki remény-
nyel a lelkükben aprót lépe-
getve. Visszanéznek egy pil-
lanatra. Lesik, várják, talán
õket is meglátogatja Miki bá-
csi?

Az egyik édes bácsika
hangosan megjegyzi, aki
mellesleg alig tud már men-
ni: „Magas lábemeléssel fus-
sunk fiúk, mert lemara-
dunk!“ Nevetnek, mindenki.

Láttam, ahogy inog az
ágyon egy picike nénike.
Olyan apró már szegény a 90
évével, hogy nem ér le lába
az ágyról. Törékeny teste
görnyedten, óvatosan egyen-
súlyozik ahhoz, hogy ülni
tudjon.

Odahívja a nõvérkét, és
hallom ahogy fülébe súgja:
„Nõvérke, egy kávét hozna
nekem? Minden reggel meg-
iszom egyet. Lehet?“ – tekin-
tete tele vággyal, hangja azt
üzeni: egyetlen öröme már a
földi létben egy csésze feke-
te. A nõvérke elmegy, pár
perc múlva gõzölög az isteni
nedû.

A mami rá néz, szemében
csodálkozó, leírhatatlan bol-
dogság: „Igazi fõzött kávét
hozott? Azt hittem csak
olyan vizes gépi van itt“ –
mondja aranyosan, és hálá-
san megszorítja ápolója ke-
zét egy pillanatra. Így adva
át mindazt a tiszteletet, sze-
retetet és köszönetet, amit
érez iránta. Láttam.

Odalép hozzá is a Télapó.
Töpörödött testéhez lehajol,
õszinte, vidám mosolyuk ta-
lálkozik. Egész lénye megha-
tóan gyermekivé változik a
csupa szív nénikének, reme-
gõ kezeivel azonnal bonto-
gatni kezdi a kicsiny szalon-
cukrot.

Pár perc múlva belép a nõ-

vérke, látja nem sokat evett.
„Nincs étvágyam, csak egy
fél szelet kenyeret ettem –
szól lehangoltam de a szeme
huncutul mosolyog – a sza-
loncukrot amit a Mikulás ho-
zott, azt megettem, az volt
az elsõ, nagyon finom volt!“ 

Csodálatosak, és mélyen
belénk fészkelõdnek ezek a
pillanatok. Mi, akik beteg
mellett állunk tudjuk: Gyer-
mekek vagyunk mindannyi-

an életünk végéig. Valamint
azt is: a mindennapi nehéz-
ségek, a keserves, szenvedé-
sekkel teli pillanatokban ha
csak egy másodpercnyi bol-
dogságot csempészhetünk
embertársaink lelkébe, ha si-
kerül az elveszettséget re-
ménnyé formálni  - a mi lel-
künk is mosolyog.

Köszönöm, hogy Ápoló
/Nõ vagyok, és átélhetem!

Sebõk Erika

Véradóira is büszke
az Árpád Zrt.

Télapó itt van - csodás
pillanatok a betegágy mellett

Fenti írás egy szentesi ápolónõ élménye, történetei ol-
vashatóak az interneten az apolono.cafeblog.hu oldalon
valamint Facebookon az Ápolónõ blog-mindennapjaink
címen.

Elsõ blogbejegyzését 2013-ban írta Sebõk Erika, abban
az évben volt negyed százada, amikor az ápolónõi pályá-
ra lépett. Sokan lettek nõvérek az írásai hatására vagy
merítettek erõt e nem mindennapi erõt kívánó munká-
hoz. Lánya is ápolónõnek tanul Szegeden. Az ápolónõ
egyik célja történetein keresztül felhívni a figyelmet az
egészségügyi rendszer hibáira, politikamentesen. Más-
részt olvasói betekintést kaphatnak az ápolónõkben zajló
érzelmekbe, lelkükbe. Nem utolsósorban pedig felvilá-
gosító írásokat tesz közzé, mert tapasztalata szerint az
emberek félnek kérdezni egészségügyi panaszaikról.
Külföldrõl és itthonról írt levelek bizonyítják, van értel-
me és hatása írásainak. Tudja õ is, sokan kimennek kül-
földre dolgozni a kollégái közül, de ott sem olyan jó,
mint gondolják. Egy-egy bejegyzésének az olvasottsága
eléri a 100 ezret is. A maga módján küzd az ápolók erköl-
csi és anyagi megbecsüléséért. Mint mondja, ha javul a
társadalmi megbecsültségük, akkor majd nekik is jobb
lesz, magasabb bért kapnak és nem kell másod-, har-
madállást vállalnia a nõvéreknek a megélhetésük érdeké-
ben. Kipihenten a betegágy mellett többet adhatnak ma-
gukból, erõt, hitet, megnyugvást, biztatást sugározhatnak
mondataikkal, mosolyukkal.

Nem titkolt célja felhívni azok figyelmét, akik anyagi-
lag segíthetnék a kórházat. Egy orosházi vállalkozótól
például függönyöket kaptak, amitõl sokkal otthonosabbá
vált a kórterem. Elmondta, szeretnének egyenruhában
dolgozni, jó lenne, ha azonos színû pólót kapnának, már
megtervezték a feliratot is rá. Elõfordul, hogy õk vesznek
saját pénzükön szappant, borotvát, pizsamát, amikor haj-
léktalan kerül be hozzájuk.

Sebõk Erika nem panaszkodik. Optimistán, bizakodva
teszi munkáját és próbálja írásain keresztül jobbá tenni
az egészségügyet. Ahogy fogalmaz: – Szeretek ápolónõ
lenni, ez a hivatásom és itt  akarok dolgozni.

Az Árpád-Agrár Zrt. megbecsüli a cégnél dolgozó önkéntes véradókat. Fotó: Vidovics
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Két kötete is megjelent városunk szülöttének, Arany
Lászlónak, a karácsonyi készülõdés idõszakában az Angya-
li Menedék Könyvkiadó gondozásában: „A Teljes Nag
Hammadi Gnosztikus Könyvtár”, illetve „A Földön-
kívüliek”. Mindkét kötet jelenleg kedvezményes áron ren-
delhetõ meg a kiadónál, karácsonyi ajándéknak is értékes.

Az Egyiptomban található Nag Hammadi mellett a siva-
tagban bukkant rá két parasztember 1945-ben, a késõbb vi-
lághírûvé vált, 13 kódexbõl álló gnosztikus gyûjteményre. A
kopt nyelvû szövegek alapján a korai keresztény egyházról
gyökeresen új kép rajzolódik ki elõttünk. A gnosztikusok fel-
fogásával – a kódexek megtalálása elõtt – csupán eretnek-pe-
rekbõl juthattunk ismeretekhez. 1945-ben azonban mindez
megváltozott, 53 õsi szöveg került elõ, közte némelyik rend-
kívül jó állapotban. 

A szövegek között szerepelnek evangéliumok (Tamás
evangéliuma, az Igazság evangéliuma, Fülöp evangéliuma,
stb.) filozófiai leírások a világról és keletkezésérõl (A Világ
eredete, János apokrifonja, Az arkónok hiposztázisa, stb.), ta-
nítások, liturgikus szövegek (Valentinusi magyarázat, Seth
három sztéléje, Beszélgetés a Nyolcadikrõl és a Kilencedikrõl,
stb.), történetek az apostolok életébõl (Péter apokalipszise, A
tizenkét apostol cselekedetei, Péter levele Fülöphöz, stb.). E
szövegekben foglaltak olykor gyökeresen eltérnek a kanoni-
zált szövegektõl, többek között megtudhatjuk, hogy Jézusnak
Mária Magdolna a felesége volt. A teremtés gnosztikus felfo-
gása sem hasonlít a Mózes által leírtakhoz. 

Arany László nem kevesebbre vállalkozott, mint a fellelhe-
tõ valamennyi angol nyelvû forrás felhasználásával a gnosz-
tikus szövegeket egybevetette és nyelvtanilag egységesítette.
Ilyen jellegû munkát még senki sem készített, semmilyen
nyelven. A kötet mindenféleképpen tehát egyedi és rendkí-
vüli.

A földönkívüliek
A felfoghatatlan méretû Világegyetemben nyüzsög az élet.

A nyílt világûrben is! Bármennyire is igyekeznek az emberi-
ség múltját meghamisítani, bárhogyan és bármekkora költ-
séggel is próbálják a földönkívüli élet nyomait elzárni elõ-
lünk, még a létét is sok esetben letagadni – mindez hiábavaló
fáradság. Ha valaki csak a földi élõlények tûrõképességét
vizsgálja is, könnyedén rájöhet, már csupán azok is képesek
lennének akár az egész Naprendszert benépesíteni! Ha pedig
erre képesek, akkor meg is tehették, és bizonnyal meg is tet-
ték az elmúlt évmilliárdokban. Vagy a földi élõlények, vagy a
máshonnan származók.

Az idegen fajokkal való találkozásokra vonatkozó esetle-
írások száma bõven meghaladja a tízmilliót. A szerzõ köny-
vében azokat a fajokat mutatja be – összesen 67-et –, melyek
a leggyakrabban látogattak vagy látogatnak el hozzánk, tör-
ténelmünkkel a legközelebbi kapcsolatban álltak vagy állnak,
a jelen vagy a múlt emberére a legnagyobb hatást tették. Te-
szi ezt azzal a tudattal és felelõsséggel, miszerint a hivatalos
álláspont továbbra is az, hogy „földönkívüliek márpedig
nem léteznek”.

A könyv különlegessége, hogy ilyen részletes és gazdag
összeállítás, ennyi képpel és leírással alátámasztva, egy kö-
tetben még nem jelent meg eddig a világon.

A gnosztikusoktól
az ufókig

A Zsoltár23 egy néhány
évvel ezelõtt alakult szente-
si zenekar, amely Istent ma-
gasztaló énekeket hangsze-
rel át, és adja elõ elsõsorban
egyházközösségeknek. Leg-
utóbbi koncertjük decem-
ber 6-án volt a Felsõpárti
Református Templomban.
Interjúnkban az együttes
szóvivõjével, Szûcs Zoltán-
nal beszélgettünk.

– Hogyan alakult az
együttes?

– A Zsoltár23 alapítója
Kulbert György volt: dicsõítõ
zenét alkotott, s lejátszotta
ezeket. Hozzá csatlakozott
Óvári Tímár Sándor. Tavaly,
2014-ben többen is muzsikál-
ni kezdtünk velük: Hegedûs
Imre dobolt, Lukács Ági éne-
kelt, jómagam basszusgitá-
roztam. Késõbb Seres Kriszti-
án is hozzánk került, õ gitár-
ral és zongorával járult hoz-
zá mindehhez. A György ál-
tal készített zenébõl elõké-
szítettünk egy órás dicsõítõ
alkalmat, amit kiegészítet-
tünk egy evangelizációs
résszel. 2014 karácsonyát
már ezzel köszöntöttük, ké-
sõbb két katolikus egyház-
közösséget Erdélyben is
meglátogattunk. Áprilisban
keresztény ifjúsági dalokat
kezdtünk el feldolgozni és
áthangszerelni. Ekkor kezd-
tem el Ágival együtt énekel-
ni, Krisztián hangjával ki-
egészítve. Most lett egy ne-
gyedik énekesünk Bánfi
Gréta személyében. Az ün-
nep idején advent elsõ vasár-

napján az Evangélikus Tem-
plomban adtunk koncertet,
advent második vasárnapján
a Felsõpárti Református
Templomban léptünk fel. A
negyedik vasárnapra Szeg-
várra van meghívásunk a
kultúrházba délután fél 3-ra.
Ide szeretettel várunk min-
denkit. Ez a zenekar törté-
nete.

– Miért a Zsoltár23 nevet
választottátok?

– A 23. zsoltár számunkra
nagyon fontos. Tartalma jel-
lemzõ, a magunkénak érez-
zük: „az Úr az én Pászto-
rom“, „nem szûkölködöm“.
Hitvallás is, nemcsak egy

zsoltár vagy egy imádság. Ez
újabb erõt ad a mindenna-
pokra.

– Milyen céljai vannak a
zenekarnak?

– Dicsõíteni szeretnénk.
Ilyenkor nagyon fontos a kö-
zösség, függetlenül attól,
hogy valaki a színpadon áll
vagy a hallgatóságban ül.

– Van-e célfelekezete az
együttesnek?

– Erõsségünk, hogy nem
egy felekezetbõl valók va-
gyunk: van közöttünk refor-
mátus, katolikus és evangéli-
kus is. Fontos, hogy a ke-
resztény ifjúsági dalokat
minden felekezet érti, s nincs

is szinte különbség az éne-
kek között. Esetünkben ke-
reszténységrõl és nem hova-
tartozásról van szó. Hogy
van hova tartoznunk, ez
csak erõsít minket: mind-
annyiónknak van hátorszá-
ga, illetve segíteni is tudunk
valakinek, ha szeretne vala-
hova kerülni. Minden jó ügy
mellett kiállunk, hogy támo-
gathassuk azokat, akiknek
segítségre van szükségük.
Nincs belépõdíj, inkább hoz-
zájárulást kérünk egy-egy
közösséghez tartozó rászo-
ruló részére.

H.A.V.

Jelenleg a Budapesti Gazdasági Fõ-
iskolán tanulok, kereskedelem-mar-
keting szakon, és az egyik tantárgy
teljesítésének feltétele egy marketing
szakkönyvrõl való rövid recenzió köz-
lése az újságban. 

Kopcsay László A marketingcsatorna
menedzselése címû könyve elsõ benyo-
másra egyszerû külsõvel rendelkezik,
de mégis figyelemfelkeltõ és elgondol-
kodtató. A kék pont határozottan ki-
emelkedik a borítón, ami valószínûleg
a középpontba helyezett fogyasztót jel-
képezi. A nyilak egy-egy értékesítési út-
vonalat jelölhetnek, amin megpróbálják
a vevõt elérni. Tipográfiája könnyen ol-
vashatóvá és esztétikus megjelenésûvé
teszi.

Az értékesítés különbözõ csatornáit
pontról-pontra mutatja be, részletesen,
példákon át szemléltetve. A táblázatok
és az ábrajegyzékek gyakorlati szem-
szögbõl illusztrálják az értékesítés fo-

lyamatait, kiragadva néhány lényeges
információt. A diagramok a statisztikai
elõírásoknak megfelelõen vannak elké-
szítve, amelyek elõsegítik a vizuális
megértést, rögzülést. Az író minden
blokkban szemezget a „kincses ládájá-
ból” egy-két cikk, példa vagy történet
kapcsán. A könyvben bemutatott irány-
vonalak hétköznapi példákra, tapaszta-
latokra, kipróbált módszerekre épül-
nek, amelyek egyszerre aktuálisak és
univerzálisak. Olvasmányos nyelven
íródott, hiszen célja, hogy aki elolvassa,
megértse és alkalmazni tudja a felkínált
megoldásokat. Stílusát tekintve nincse-
nek benne tudományos elméletek, leve-
zetések, száraz szakmai részek, de a
marketing kulcselemeirõl érthetõ as-
pektusból nyújt teljes áttekintést. Ösz-
szességében kész, célirányos útmuta-

tást ad arra, hogyan jut el a termék a fo-
gyasztóhoz, hogyan alakítható át ennek
az útja, és hogyan változtatható meg az
emberek vásárlási szokása, illetve a vá-
sárlások mögött húzódó valódi alap-
motiváció. Ötleteket, tippeket, tanácso-
kat ad a gyártó és a végfelhasználó kö-
zött lévõ marketingcsatornák mene-
dzselésére. 

Az egész könyv érthetõ, logikus fel-
építésû, hullámzás- és csapongásmen-
tes. Több ilyen, választékos szakmai
szókinccsel rendelkezõ, hasznos, és in-
formáció dús könyvre lenne szükség.
Bátran ajánlom mindenkinek, hiszen
célközönsége egyetemleges. A kezdõ-
nek praktikus, az oktatónak ötletmerí-
téshez kiváló, de egy szakmabelinek
sem árt néha átlapozni, hiszen érdekes
alap lehet a megkopott tudás felfrissíté-
séhez, vagy a látószög szélesítéséhez.

Varga Márta

Könyvajánló

Zsoltár23
a kereszténységért
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Népszerû ismerõsei köré-
ben Maczelkáné Julika
kocsma(a)lbuma, amit folya-
matosan bõvít fotóival a
Facebookon. A sörözõk fan-
táziadús elnevezése ihlette a
szentesi hölgyet a kocsma-
feliratok fotózására, mely-
ben elsõsorban a humor ra-
gadta meg. Jártában-kelté-
ben komolyabb témákat is
lencsevégre kap, de már kér-
ték tõle, hogy szemétdomb
helyett inkább a kocsmákat
fényképezze tovább. 

Napközi, Családi öntöde,
Agytemetõ, Gondûzõ, Fehér
Bölény, Vuk – ilyen tréfás és
meghökkentõ elnevezésekbe
botlik sörözõk bejárata felett
Maczelkáné Julika. Vagyis,
már nem csak úgy beléjük
botlik, nyár eleje óta tudato-
san vadászik rájuk útjai so-
rán. Minden a Sörbontóval in-
dult – átvitt értelemben is: pár
éve egy Tisza-tavi körtúrán a
biciklizéstõl megfáradva a

Sörbontó sörözõnél álltak
meg társaságával egy falu-
ban, ott figyelt fel a feliratra,
mesélte a nyugdíjas nõ. Az el-
nevezés elindított benne egy
gondolatot: minden az üveg
kinyitásával kezdõdik, amíg
nincs felbontva, nem történik
semmi. A körtúrából nem lett
sörtúra, az amatõr fotós hob-
bija viszont kiegészült ezzel a
témával. Nem azonnal foly-
tatta, ezt utólag bánja is, mert
lemaradt néhány, idõközben
bezárt kocsma táblájának
megörökítésérõl, például tet-
szett neki az Ászok sörözõ
kártyalapokat ábrázoló táblá-
ja. 

Munkája során sokfelé
megfordul, van egy kis ideje
szétnézni minden települé-
sen, fõleg a környékben fotóz-
za a kocsmaneveket. Már 130-
nál is többet gyûjtött belõlük.
Legmesszebb Erdélyben a
Torockói Forrás borozónál
járt, ahol egyébként oklevéllel

hitelesítik, ha valaki meg-
mászta a Székelykõ-hegyet. 

A kocsmaalbum nem öncé-
lú foglalatosság, s a fotós hoz-
záfûzött gondolatai teszik tel-
jessé. A Vuk esetében például
a túlzott alkoholfogyasztást
veszi elõ, és a másnaposság
enyhítésére gyûjtött csokorba
tanácsokat. Saját véleménye a
Kaptafa nevû kocsma fotójá-
nál olvasható.

Poénosra próbálják venni
az elnevezéseket a tulajdono-
sok, ám félig-meddig igazak
is a feliratok, ott rejlik bennük
a ki nem mondott igazság,
véli a fotós. 

Csak az utcáról fényképez
Julika, kintrõl is sokszor
lesifotós módjára, fa vagy
oszlop mögül. A vállalkozó
nevét mindig letakarja a ké-
peken, hogy ne legyen belõle
probléma.

Ma már bezárt vagy nem
létezõ kocsmákat sikerült
még fényképen megõriznie:
ilyen volt az ún. Négycsöcsû
csárda a Vásárhelyi úton,

mely pár éve égett le, de a Fe-
hér Bölény sincs már, az üzlet
profilt váltott az Apponyi té-
ren. Kedvencei Szentesen a
Gyülekezõ Sörözõ, jópofa a
félegyházi Napközi, s örül,
hogy az Obsitos üzemeltetõje
meghagyta az eredeti nevet, a
Köri Kocsma új neve pedig
utal a közismert, hírhedt régi-
re.

Facebook-oldalán számos
tematikus albumba rendezi
képeit. A Szentes környéki
kunhalmok, út menti feszüle-
tek,  városunk templomai, az
oromdíszek mellett figyel a
részletekre, az emberek nem
megfelelõ cselekedeteibõl
származó dolgokra. Bár ez
utóbbi kapcsán egy ismerõse
megjegyezte: szemétdombok
helyett maradjon a kocsmafo-
tózásnál. Úgy látja, szemér-
mesek az emberek, mert a sö-
rözõfotóiról inkább személye-
sen mondanak neki véle-
ményt, ahelyett, hogy nyilvá-
nosan kiírnák. Sokan szeretik
a természetfotóit is, amire
azonban sok témája közül a
legbüszkébb: eredésétõl teljes
hosszában végigfotózta a
Kurcát, amit részben kenuval
járt be, de légifelvételeket is
készített róla.

D. J.

A Református Nagytemplomban december 13-án a Zenével a Rá-
kos Gyermekekért Alapítvánnyal egy esten lépett fel Szekeres
Adrien. A mûvésznõ meghatottan, könnyeit visszatartva köszöntötte
a szentesi közönséget. Városunkhoz kötõdnek gimnáziumi évei, s
immár harmadszor koncertezett a templomban.

– Milyen élményei fûzõdnek gimnáziumi éveihez?
– 14 évesen, nagyon fiatalon kerültem Szentesre tanulni. Nagyon

meghatározó, hogy ezekben az években kit milyen hatások érnek. A
szentesi négy év nagyon fontos volt: remek tanáraim voltak és a kö-
zösség is kiemelkedõ volt – egy életre meghatározta a munkához való
hozzáállásomat, illetve hogy mit szeretnék az embereknek adni a zene
által. Számomra hangsúlyos Bácskai Miska bácsi (és Erzsike néni), aki
a drámai tagozatot megalapította. Rengeteget köszönhetünk nekik.
Sok tehetséges embert hagytak játszani, keresni önmagukat és kibon-
takozni. Mivel sokat énekeltem, Majtényi tanár urat is kiemelném: bár-
mire kapható volt, s a diákok kedvéért mindent megtanult Janis
Joplintól az LGT-n át egészen a klasszikus zenéig. Hihetetlenül nyitott
volt, ami nagyon fontos egy pedagógus esetében: hogyan áll az új dol-
gokhoz és a fiatalsághoz. Sineger Juliannának, a beszédtanárunknak is
sokat köszönhetek. A hangképzés, a levegõtechnika elsõdleges, s ta-
nárnõ ezt jól megtanította nekünk. A gimnázium egy jelentõs intéz-
mény, a dráma tagozatra pedig illik büszkének lenni.

– Milyen kapcsolata van Seres Antal alapítványával?
– A tevékenységüket évek óta figyelem, s minden évben kitalálunk

valamit, amivel a munkájukat tudjuk segíteni. Lehet ez egy koncert,
egy fotóverseny vagy egy reklám. Vidéki intézményként nehezebb a
hírét továbbítani, ám tevékenységük fontos, s muszáj támogatni. En-
nek a koncertnek az ötlete is egy rádióinterjú nyomán valósult meg:
ezt követõen elhatároztam a megvalósítást.

– Mi az életfilozófiája?
– Nemcsak a sikerek tartoznak hozzá az élethez, hanem a kudarcok

is. Ezekbõl mindig lehet tanulni. Minden az út része, nem lehet ki-
emelni semmit. A kevésbé jó pillanatok nélkül nem értékelhetnénk a
jókat. Tanulásra vágyó ember vagyok, s azt gondolom, hogy még na-
gyon sok megvalósítás vár rám ezen a pályán. Bízom abban, hogy
még most is történnek kiemelkedõ események velem a szakmában.

– Mivel készül jelenleg?
– Egy szimfonikus lemezt készítek elõ. Évek óta szimfonikus kon-

certekkel járom az országot, de felvétel még nem lett belõle. Most a
hangzó anyagban áriákat énekelek. Sok szép feladat vár rám a jövõ
évben: egészen messzire, Kanadába is megyek, illetve májusban Ang-
liába. A közeljövõben egy szlovákiai turnén veszek részt. H. A. V.

„Sok szép
feladatom van”

Fényképezõgéppel
kocsmáról-kocsmára
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December 11-én megnyílt
az Adventi Kiállítás és Vá-
sár a megyeházán. A meg-
nyitón felszólalt a Kapocs
Közhasznú Egyesület elnö-
ke, Almási Jánosné is. A
rendezvény három napon át
tartott, Luca napjával zárult.

Az egyesület rendezvé-
nyén elsõsorban kézmûves
termékeket lehetett megte-
kinteni: ékszereket, ajándé-
kokat és festményeket, s
mindezt változatos progra-
mok, illetve ajándékkészítõ
kreatív tevékenységek színe-
sítették. Minden nap bemu-
tatkozott egy-egy oktatási-
nevelési intézmény: az elsõ
napon a Szent Erzsébet Ka-
tolikus Általános Iskola ta-
nulói, a Kiss Bálint Reformá-
tus Általános Iskola diákjai,
a Szent Anna utcai tagóvoda
Süni csoportja, az Apponyi
téri tagóvoda Fi-cánka cso-
portja, és a Nyolc-színvirág
Óvoda Napraforgó csoportja
mutatkozott be. Ezt követõ-
en hallgathattuk meg a Csi-
csergõ és a Margaréta Citera-
zenekart. Pénteken az érdek-
lõdõk textilbõl készíthettek
meglepetéseket.

Szombaton a Koszta József
Általános Iskola nebulói és
a Damjanich tagóvoda Sün
Balázs és Mókus csoportja
adott elõ. Délután a Lajtha
László Alapfokú Mûvészeti
Iskola növendékei és a Far-

kas Antal utcai tagóvoda
Lurkó csoportja színesítették
az eseményeket. Szintén 12-
én megjelentek a Zenével a
Rákos Gyermekekért Alapít-
vány fellépõi is, illetve új da-
rabot tûzött repertoárjára a
SzeVASZ amatõr színjátszó
csoport is: ezúttal bemutat-
ták a Minden egér szereti a
sajtot címû mesejátékot.  Az-
nap papírból és gyöngybõl

ügyeskedhettek az alkotni
vágyók.

A záró napon fellépett a
Tilinkó Népdalkör, majd a
Százszorszép tagóvoda Kati-
ca csoportja. Hagyományõr-
zõ programokra is sor került:
a Zöldág Alapítvány Hagyo-
mányõrzõ Szakkör mûsorát
egy Luca napi adventi vára-
kozó kísérte. Ezt követõen
egyéni elõadásokban mesé-

ket, verseket és tréfás jelene-
teket láthattak a kíváncsiak.
A programzáró mûsort a
Bárdos Lajos Vegyeskar adta.
Vasárnap plasztikból készít-
hettek  kreatív tárgyakat az
adventi vásáron megjelenõk. 

A rendezvény ideje alatt
forralt bort és süteményeket
is fogyaszthattak az esemény
látogatói.

H.A.V.

A Kapocs egyesület
adventje a megyeházán

Farkas Antal (1875-1940)
író, költõ, publicista szüle-
tésének 140. és halálának
75. évfordulója alkalmából
emléktáblát avattak decem-
ber 11-én a nevét viselõ utca
és az Árpád utca sarkán álló
óvodaépületnél. A bronz
dombormû Szemerey-Kiss
Balázs szegedi szobrászmû-
vész alkotása, a fehér már-
vány tábla Baranyi László
szentesi kõfaragó mester
ajándéka, aki a felirat vésé-
sét is vállalta. A közadako-
zást szervezõ Szentes Váro-
sért Civil Fórum szerint az
alkotás egyúttal az emlék-
helyekben egyelõre még
nem bõvelkedõ Kisér város-
részt is gazdagítja.

Az avatóünnepségen köz-
remûködött Szabó Sándor
tárogatómûvész, dr. Dobos
András állatorvos, címzetes
egyetemi docens, a Farkas
Antal Emlékbizottság tagja,
dr. Demeter Attila alpolgár-
mester, a Horváth Mihály
Gimnázium irodalmi-drámai

tagozatos tanulói (felkészítõ
Szurmik Zoltán) és a Farkas
Antal Utcai Kincskeresõ
Óvoda Napraforgó csoportja
Molnárné Szabó Csilla és Mu-
rányi Ágnes óvónõk vezetésé-
vel (képünkön). Az ünnepelt
életútját, munkásságát Vág-

völgyi Zoltán helytörténész-
könyvtáros ismertette.

Az emléktáblát dr. Deme-
ter Attila alpolgármester
és Árgyellán Mihályné tag-
óvoda-vezetõ leplezte le,
amelynél koszorút helyezett
el a Szentes Városért Civil

Fórum és az emlékbizottság
nevében Krausz Jánosné el-
nök és Molnár László, illetve
az Árpád Szabadidõs Sport-
klub nevében Léhi Gábor,
mint az emléktábla-állítás
kezdeményezõje, valamint
Radicsné Baranyi Krisztina.

Emléktábla Farkas Antal írónak

A MAVIR Zrt. (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zrt.) iskolaprogramjának országos döntõ-
jén 50 csapat közül az elsõ helyezést ért el a Pollák Antal Mû-
szaki Szakközépiskola csapata: Bori Mihály, Luczó István és
Göbölyös Gilbert Martin. Felkészítõ tanáruk: Ágoston Csaba. A
verseny elsõ fordulójában egy online tesztet kellett kitölteni,
majd egy esszét írni a következõ címmel: „A hazai villamos-
energia-termelés és fogyasztás megoszlása és lehetséges ala-
kulása az elkövetkezõ évtizedben.“ A döntõben a zsûrinek és
a jelenlévõ versenytársaknak kellet az esszét prezentációval
bemutatni.

Ezen felül a Magyar Elektrotechnikai Egyesület különdíja-
ként a prezentációt a csapat bemutatja a Magyar Elektrotech-
nikai Egyesület 63. Vándorgyûlésén Szegeden.

Országos elsõ a
Pollákos csapat

(folytatás az 1. oldalról)
– Szeretnénk minél több támogatót megnyerni a díszma-

dártartás népszerûsítéséhez. Idén már senkitõl nem kaptunk
támogatást, a mintegy 20 fõs szakköri létszámunk tagdíjbefi-
zetésébõl gazdálkodunk. Kicsit azért sikerült fejlesztenünk,
vásároltunk eszközöket, dekorációt, készítettünk bemutató
kalitokat – mondta a szakkörvezetõ.

A 17 éves Soós Ádám 6 éve kezdett díszmadarat tartani, má-
ra elképzelhetetlen nélküle a szentesi madárbörze. Több fó-
rumot is mûködtet a legnagyobb közösségi oldalon, a nimfa-
papagájos csoport egyedüli az országban. Naponta 2-3 órát,
hétvégén akár ötöt is foglalkozik madaraival a magyartési fi-
atalember. Nagyszülei galambot tenyésztenek és szülei is
foglalkoznak állatokkal. Neki gyémántgalamb volt az elsõ
madara 11 évesen. Azóta jócskán bõvült az állomány, jelenleg
25 faj, papagájok, díszfácánok, fürjek, baromfik találhatók a
madárházában. Legnagyobb papagája nagy sándorpapagáj,
de több hullámos papagájt is nevel. Énekes papagája 1., gyé-
mántgalambja 3. helyezést el egy szegedi versenyen. Szente-
sen minden madárbörzén ott van, de elmegy Monorra, sõt
Nyitrára is egy-egy alkalommal. – Ismerõsökkel, barátokkal
találkozom ilyenkor, és az utazást is szeretem. Tenyésztõktõl,
szakkönyvekbõl tanulok, de sokat számít a saját tapasztalat.
Például kecskepapagájaim azért pusztultak el, mert megették
a közös helyen tartott fácánürüléket – mesélte a legutóbbi
madárbörzén. Ádám is azt erõsítette meg, amit Kovács Gá-
bor mondott, hogy nincsenek fiatal madarászok Szentesen és
környékén.

A Szentesi Mûvelõdési Központ Díszmadártenyésztõ Szak-
kör jövõre is – augusztus kivételével – minden hónapban
rendez madárbörzét, a hagyományos  Díszmadár kiállítást
2016. szeptember 23-25. között tartják.

A Móricz díszterme 10 órára szinte ki is ürült, egy-két ké-
sõn érkezõ kíváncsiskodó szomorúan állapította meg, lema-
radt a madarakról. Hiába na, a tenyésztõk korán kelnek és si-
etnek is haza, mert mégiscsak vasárnap van. Január 10-én új-
ra eljönnek. A szakkörtagok, ha szeretnének 10 órától leülhet-
nek tapasztalatcserére egy külön szobában. BG

Fotó: Vidovics Ferenc

Fotó: Tofán Sándor

Kevés a fiatal
díszmadaras
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A megcsalt férj
Szolnokon hétfõn egy férj

véres bosszút állott a felesé-
ge titkos szeretõjén. Pásztor
Sándor szolnoki mozdony-
vezetõ már régóta gyanako-
dott, hogy mialatt õ messze
jár és a gõzöst igazítja, oda-
haza saját házában megcsalja
a felesége. Hétfõn este tíz
óra tájban váratlanul érke-
zett haza a férj és ott találta a
feleségénél Juhász Ferenc
ügyvédet. Pásztor dühében
revolvert vett elõ és rálõtt az
ügyvédre, de a lövés ezt sze-
rencsére nem találta, a to-
vábbi lövöldözésben pedig
az asszony s az ügyvéd meg-
akadályozták Pásztort. Ha-
nem dulakodás közben
Pásztor kést is rántott s ezzel
több szúrást ejtett a felesége
csábítóján. A megsebesült
ügyvéd elsietett a házból és
úgy amint volt – vérbe bo-
rulva – elment a rendõrség-
hez s bejelentette az egész
esetet. A rendõrség megindí-
totta a vizsgálatot.

(Szentesi Lap, 1897. jan. 1.)

Szerelmi dráma
Szentesen ritkaságszámba

menõ szerelmi dráma történt
f. hó 24-én. Egy intelligens
fiatalember: Bartha Miklós
gyógyszerészsegéd és egy
cselédleány: Molnár Mária a
dráma szomorú hõsei. Ré-
gibb idõ óta szerelmi vi-
szonyt folytattak a szeren-
csétlenek, de úgy látszik, le-
tettek arról a gondolatról,
hogy törvényesen is egymá-
séi lehessenek, s e fölött való
kétségbeesésükben megmér-
gezték magukat. A leány
nagy adag mérget vehetett
be, mert rövid, de kínos ver-
gõdés után meghalt. Ellen-
ben a fiatalember az utolsó
percben meggondolta ma-
gát, csak kis adagot vett be, s
rögtön orvost hivatott, aki
megmentette a kínoktól,
mert az ostyában bevett
mérget azon módon kiinvi-
tálta a gyomrából. Barthát
aztán kórházba szállították,
ahol csakhamar talpra állott.
A kórházból azonban a bíró-
ság elé kerül, hogy elvegye
büntetését a leány haláláért.
A szerencsétlen áldozatot
felboncolták és konstatálták,
amit különben Bartha is be-
vallott, hogy halálát strichin-
mérgezés idézte elõ.

(Szentesi Lap, 1897. jan. 27.)

Véres családi dráma
Miskolcon óriási szenzáci-

ót keltett Nagy Benedek
korcsmáros állatias kegyet-
lensége, mellyel múlt héten
hites feleségét s két gyerme-
két meggyilkolta. A véres
dráma oka az asszonyi hût-
lenségben keresendõ. A

korcsmában mindennapos
vendég volt Farkas János
nõtlen bádogosmester, aki
feltûnõen udvarolt Nagy Be-
nedek csinos feleségének. Az
öreg ezt nem jó szemmel
nézte, s emiatt gyakran meg-
verte a feleségét. Farkas Já-
nos mit sem törõdve a férj
haragjával, addig ostromolta
az asszonyt, míg ez megígér-
te neki, hogy szerelmét vi-
szonozni fogja. A napokban
délután a férj bevásárlás vé-
gett bejött a piacra, s ekkorra
volt elhatározva a találka az
asszony és Farkas között.
Nagyné két kisfia poszton
állt, s kötelességükben állott
a szerelmes párt figyelmez-
tetni, ha a gazda megérke-
zik. A gyermekek mikor ap-
jukat jönni látták, berohan-
tak a titkos szobába, figyel-
meztetendõ, hogy a gazda
érkezik. Nagy Benedek rosz-
szat sejtvén, mielõtt szobájá-
ba ment volna, kamrájából
egy fejszét hozott magával.
Két fiát sápadtan az udvar
közepén találta Farkas Já-
nossal, aki épen az ajtónak
tartott. A férj dühében egye-
nesen az asszonynak rontott
és két súlyos csapást mért a
fejére. Az asszony összero-
gyott, amire a fiúk is bero-
hantak a szobába, de vesz-
tükre, mert a bosszút lihegõ
apa fiait egyenkint ütötte
agyon fejszéjével. Feleségét a
két fejszecsapás nem ölte
meg, mire e szavakkal: –
„Dögölj meg kutya!”, még
egy csapást mért az áldozat
fejére, mely után az asszony
õrökre elnémult. Aztán vér-
foltokkal telt ruhában, kalap
nélkül a rendõrséghez ro-
hant, hol elõadta az esetet
oly hidegvérrel, mintha csak
nem is õ lett volna a szörnyû
tett elkövetõje. Vizet kért,
aztán átengedte magát a
rendõröknek, kik a királyi
ügyészség börtönébe kisér-
ték át. 

(Szentesi Lap, 1897. feb. 24.)

A becsei szép
juhászné

Az egész Bácskában egyi-
ke a leggazdagabb paraszt-
gazdáknak az óbecsei raj-
tai Tripolszky Imre, akinek
nemcsak huszonnégy gomb-
ra szóló ezüstpitykés dolmá-
nya van, hanem háromszáz
lánc földjén kívül még nyal-
ka bajusza, meg szép felesé-
ge is. Csakhogy az Imre gaz-
da is azt tartotta, hogy a
szépnél is van szebb, s bele-
szeretett a számadó juhászá-
nak kikapós feleségébe. Ez
eddig nem lett volna baj, ha
a Tripolszkyné asszonyom
nyomára nem jutott volna a
dolognak. De hát a tyúk is
kikaparta a dolgot. Ó-Becse

egész környékén beszélték
már, hogy a Tripolszky gaz-
da bíborba-bársonyba járatja
a szép juhásznét, a feleségé-
nek meg feléje se néz. Egy-
szer aztán a dolog világo-
sabb lett a napnál is: a
Tripolszkyné asszonyom a
tilosban kapta a hites urát,
aminek az lett a vége, hogy
Tripolszky uram jól elverte a
feleségét, a számadó juhászt
pedig, aki az asszonyával
egy gyékényen árult, a bére-
seivel dobatta ki az õ biro-
dalmából. Más közönséges
lélek belenyugodott volna az
ügynek ilyen tragikus meg-
oldásába, de Tripolszkyné
asszonyom, aki maga is egy
szegény juhásznak a lánya
volt, sehogy se tudta elvisel-
ni a lelkén a gyalázatot, ki
kellett azt önteni akármi
áron is. Vasárnap, a nagymi-
se után megleste a szép
juhásznét a község fõterén, s
kérdõre vonta, hogy miért
csábította el tõle az urát. A
megrémült juhászné futás-
nak eredt, de Tripolszkyné
asszonyom utolérte s letépte
róla a selyemkendõt, amit az
õ urától kapott ajándékba.
De már erre a szép juhász-
néban, meg a vele lévõ két
nõtestvérében is föltámadt a
jobbik virtus; rátámadtak a
háromszáz láncos gazda fe-
leségére s alaposan helyben-
hagyták. Tripolszkyné asz-
szony a csata hevében meg
kést rántott ellenfeleire s ha-
lálra szurkálta õket. Ekkorra
már neszét vette a dolognak
Ó-Becse derék csendõrsége
is, s a rögtöni halált megaka-
dályozta. Tripolszkynét a
rendõrség egyelõre letartóz-
tatta; a szép juhászné meg,
akit a szíve táján ért a kés-
szúrás, haldoklik.

(Szentesi Lap, 1897. ápr. 14.)

A féltékenység
örültje

Tragédiáról értesít tordai
tudósítónk. Gerendi Albert
napszámost nagyon szerette
a felesége, Csorba Lidi. So-
káig éltek békességben egy-
mással, míg az asszony ész-
revette, hogy férje hûtlen
hozzá és sokszor átlátogat a
szomszéd feleségéhez. Az
asszony nyugalma ettõl a
pillanattól föl volt dúlva, a
féltékenység gyötörte annyi-
ra, hogy lelke egyensúlyát is
elveszítette. Üldözési mániá-
ban szenvedett; egyre azt
hangoztatta, hogy az õ háza
temetõ, halálszagot érez ben-
ne. A gyötrelmet, az óriási
lelki kínt nem is bírta sokáig
szegény asszony s egy ho-
mályos pillanatban elhatá-
rozta, hogy temetõvé teszi
házát, megöli férjét, s elpusz-
títja önmagát is. Szándékát

végre is hajtotta. Férjét egy
nagy késsel megszúrta, de
nem halálosan. Már maga el-
len akarta emelni a gyilkos
eszközt, mikor a megsebzett
férj felugrott, hogy megaka-
dályozza tettében. Az asz-
szony erre szüleihez szaladt
s kérte õket, menjenek és
mentsék meg haldokló férjét,
s aztán lélekszakadva a
rendõrségre futott s bejelen-
tette, hogy megölte a férjét.
A rendõrségen az asszonyt
azonnal letartóztatták, pedig
a börtön helyett inkább gyó-
gyító intézet kell a szeren-
csétlen asszonynak. A veszé-
lyesen megsebesített férfit
Sándor Kálmán vizsgálóbíró
hallgatta ki, s vallomása so-
rán kérte a bírót, hogy ne
büntessék meg feleségét,
mert néhány hónap óta nem
tudja, mit cselekszik. A meg-
rázó ügyben Sándor Kálmán
folytatja a vizsgálatot.

(Szentesi Lap, 1897. jún. 30.)

Falusi tragédia
Véres gyilkosságról értesít

debreceni tudósítónk. Az
eset a Debrecenhez közel
fekvõ Kaba községben tör-
tént. Husi Kálmán 30 éves
kabai földmíves már hosz-
szabb ideig élt vadházasság-
ban egy csinos kabai leány-
nyal, ki azonban most leg-
utóbb Illyés Kálmán bites fe-
lesége lett. Husi nem bírta
elfelejteni a szép parasztme-
nyecskét, s bár idõközben vi-
gasztalóul magához csalta a
hûtlen leány hugát, mégis
nemegyszer kérte szóval a
menyecskét, hogy hagyja el
hites urát s jöjjön õhozzá lak-
ni, mert nem tud nélküle él-
ni. Husi azonban süket fü-
lekre talált s emiatti felhábo-
rodásában Debrecenben vá-
sárolt egy revolvert s ezzel
künn a gabonaföldek közt
rálesett lllyésnére. Az asz-
szony, amint meglátta az
embert, megígérte, hogy
hozzá megy s el is kísérte a
férfit a házáig, de itt meg
akart szökni. Husi utánasza-
ladt s eközben a szomszéd
udvarba menekült menyecs-
két egy lövéssel leterítette.
Ezzel azonban még nem elé-
gedett meg a vérengzõ vad-
állat, hanem még öt lövést
bocsátott az asszonyra köz-
vetlen közelbõl. Az asszony
most a halállal vívódik, a
bujkáló gyilkost pedig a
csendõrség fogta el. 

(Szentesi Lap, 1897. júl. 4.)

Gyilkosság az utcán
Szegeden, mint nekünk je-

lentik, kedden fényes nappal
gyilkosság történt az utcán.
Braulik Gyula hódmezõ-
vásárhelyi cipész a gyilkos,
aki pár évvel ezelõtt házas-
ságra akart lépni egy ottani

hajadonnal. Menyasszonya
azonban az esküvõ napján
elhagyta. A csúfság után
Braulik Szegedre költözött,
ahol házmester lett belõle. Itt
megismerkedett egy csinos
asszonnyal, Csiky Marival,
akinek három törvénytelen
gyermeke volt. De a cipész
annyira szerette, hogy mind
a három gyermekével együtt
házába fogadta. Az asszony
azonban nem tudott vele él-
ni, és legalább tizenötször
megszökött már tõle, de az
ember mindig visszaédes-
gette magához. A minap
azonban visszavonhatatla-
nul elhagyta Braulikot, aki
többször utána ment, hogy
hazaédesgesse, de hiába. A
térj kedden aztán késsel fe-
nyegette az asszonyt, aki si-
koltva menekült elõle a Jósi-
ka utcára, ahol a dühöngõ
utolérte és úgy megszurkál-
ta, hogy félórai kínlódás
után meghalt. A gyilkos sze-
relmest elfogták. 

(Szentesi Lap, 1897. júl. 18.)

A felesége gyilkosa
Egerbõl jelentik. Szilvás

Imre odavaló földmûves
annyira féltékeny volt a fele-
ségére, hogy még az utcára
sem bocsátotta ki. Az asz-
szony megunta az örökös
perpatvart, elhagyta férjét és
Tisza-Roffon dajkának állott.
A férj darabig várta, hogy
visszajöjjön, de mikor látta,
hogy az asszony nem akar
visszatérni, õ is Tisza-Roffra
ment s egy forint havi bérért
ugyanarra a helyre szegõ-
dött, ahol felesége szolgált.
Az asszony azonban, bár
többször kérlelte, tudni sem
akart róla. A elkeseredett férj
a napokban megleste az ud-
varban, s kését a hátába döf-
te. Az asszony kivánszorgott
az udvarra, a kegyetlen férj
követte, s addig szurkálta
össze-vissza, amíg élettele-
nül nem rogyott a földre.
Szilvás ezek után elment a
postahivatalba, táviratozott
az anyósnak, hogy jöjjön el
leánya temetésére, aztán a
csendõrségnél jelentkezett,
amely a gyilkost letartóztat-
ta. 

(Szentesi Lap, 1897. nov. 17.)

Parasztdráma
Abaúj-Szántóról írja leve-

lezõnk: Baksa községben
Taranor Mihály gazda na-
gyon féltette fiatal szép fele-
ségét és emiatt sok perpatvar
volt a házastársak kõzött. A
falu pletykásai gondoskod-
tak róla, hogy új gyanút éb-
resszenek a férjében. A na-
pokban a gazda a tokaji vá-
sárra indult. Útközben hoz-
zászegõdött feleségének egy
ellensége és azt mondta a
férjnek, hogy õ tudja bizo-

nyosan, hogy az õ felesége
hûtlen, amirõl meggyõzõd-
hetik maga is, ha meglesi. A
férj visszafordult még azon
este, és háza elõtt lesbe ál-
lott. Rövid várakozás után
az ajtót nyikorogni hallotta
és látta, hogy a házból egy
férfialak lép ki, de a korom-
sötétben nem ismerhette
meg. Eszeveszett dühében
egy fadorongot kapott fel és
a kilépõ férfit fejbe ütötte,
oly nagy erõvel, hogy ez hal-
va rogyott össze. Most a fele-
séghez rohant és miközben
fojtogatta, így kiáltott: –
Megöltem a kedvesedet,
most téged is megöllek! A
szerencsétlen asszonynak
még volt ideje ahhoz, hogy
megmondja a férjének, hogy
a sógora járt a házban, aki
tudakozni jött valami után.
A dühöngõ férj erre kiment,
és csakugyan a saját testvé-
rére ismert a meggyilkolt-
ban. A testvérgyilkos ezután
kétségbeesésében felkereste
azt az asszonyt, ki feleségét
rágalmazta, kihívta a szobá-
ból és midõn ez hozzá lépett,
a balta élével oly nagy erõvel
vágott a fejébe, hogy az asz-
szony halva rogyott össze. A
gyilkos a legközelebbi csen-
dõrszakasznál följelentette
magát. A két áldozatot teg-
nap temették el. A felesége a
fojtogatás folytán halálos be-
teg.

(Szentesi Lap, 1897. nov. 19.)

Az elhagyott asz-
szony bosszúja

Bécsben egy hûtlen elha-
gyott asszonynak a kétség-
beesés vitriolos üveget adott
kezébe. A szerencsétlen asz-
szonyt szenvedélye annyira
elragadta, hogy nem csak
vetélytársára, hanem saját
gyermekeire is öntött a maró
folyadékból. Az eset részle-
tei a következõk: Kodolovics
Jenõ magánzó néhány hét
elõtt elhagyta feleségét, és
magával vitte két fiát. Az
asszony megtudta, hogy fér-
je szerelmi viszonyt folytat
Gregorovits Auréliával, el-
ment hozzá, hogy bosszút
álljon férjének hûtlenségéért.
Az elhagyott nõ vetélytárs-
nõje csillapítani akarta a fél-
tékeny asszonyt, aki azon-
ban hirtelen elõrántott egy
üveget s az abban levõ vitri-
ollal végigöntötte a leányt,
aki eszméletlenül rogyott
össze. Az asszony vak dühé-
ben két fiát is leöntötte vitri-
ollal. A leányt, ki fején, ar-
cán, kezén, mellén és altes-
tén sérült meg, a kórházba
szállították. 

(Szentesi Lap, 1897. dec. 29.)

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták – Szilveszteri különszám

Szerelembõl és szerelemféltésbõl
elkövetett gyilkosságok és öngyilkosságok 

a XIX. század végén
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Büntetõeljárást indított a Szentesi Rendõr-
kapitányság egy helybeli férfi ellen, akinek
szokásává vált, hogy csongrádi és szentesi
benzinkutakon tankolt jármûvével, majd fi-
zetés nélkül elhajtott. A férfi egy hónap alatt
négyszer tankolt „ingyen“, de végül elfogták
a rendõrök, és csalás miatt büntetõeljárást in-
dítottak ellene.

Az egyik városi civil szervezet irodájában
járt tolvaj néhány nappal ezelõtt. Az ismeret-
len elkövetõ az egyik ott dolgozó munkatárs
pénztárcáját, benne okiratokkal és készpénz-
zel vitte el.

Ismeretlen tettes ellen indult nyomozás,
aki feltehetõen adathalászat módszerével
szerezte meg egy másik személy folyószám-
lájának az adatait, amirõl aztán összesen há-
rom alkalommal 148 ezer forintot vett le.

Elloptak egy motorkerékpárt az elmúlt
hétvégén a lakótelep területérõl. A jármû
közterületen volt leállítva, és kormányzárral
lezárva, de ez nem akadályozta meg a tolvajt
abban, hogy magával vigye a jármûvet.

Arany ékszereket lopott az egyik kertváro-
si lakásból ismeretlen tettes. A tolvaj az el-
múlt szombaton, a délelõtti órákban hatolt
be a lakásba, majd összeszedte a csaknem
100 ezer forint értékû ékszereket, és távozott
a helyszínrõl.

Közeledik a szilveszteri tûzijátékok ideje,
érdemes tudni, hogy petárdázni továbbra is
tilos, és nem csak szilveszter napján, hanem
egyik napon sem engedélyezett. A pirotechni-
kai eszközöket kizárólag hivatalos kereske-
dõktõl vegyék meg, azok legtöbbjét pedig
használni kizárólag a törvényben meghatáro-
zott idõpontban szabad, vagyis december 31-
én este 6 és január elsején hajnali 6 óra között.

A hidegebb, fagyosabb idõ beálltával job-
ban kell figyelnünk embertársainkra is, akik
az utcán, padokon töltik mindennapjaikat, és
ha a hidegben az utcán alvó személyt látunk,
akkor értesítsük akár a mentõket, akár a
rendõröket. 

Az ünnepek ideje alatt figyeljünk szom-
szédjaink értékeire is, hiszen a rokonlátoga-
tásokat kihasználva, az üresen hagyott laká-
sokat a tolvajok elõszeretettel látogatják meg.

Hv

Átutazó betörõket fogtak el
Szentesen két helyre is betört az a bûnözõi

csoport, amelynek két tagját a TEK fogta el.
A három budapesti férfi egy salgótarjáni és
egy szentesi irodaházba, egy veszprémi
nyomtatványboltba és egy szentesi ruházati
üzletbe tört be augusztus 27. és november
20. között.

Aranyat loptak a Kertvárosban

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29-33. szám alatt (mentõállomás)
tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474-374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31-33. (mentõállomás), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: December 21-ig Menta Gyógyszertár (Alsórét
258. TESCO) hétfõ-péntek, szombat 8-18 óráig. December 21-28-ig
Pingvin Patika (Nagyörvény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat
7.30-12 óráig. December 28-január 4. Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.)
hétfõ-kedd-szerda-péntek 7.30-18, csütörtök 7-18.30, szombat 7.30-
12 óráig. Január 4-11-ig Szent Damján Gyógyszertár (Sima F. u. 38.)
hétfõ-péntek 7.30-17 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Született: Fehér Géza és Török Alexandra (Szûrszabó N. I.
u. 20.) Géza, Szûcs Zoltán László és Kolompár Szimonetta
(Magyari I. u. 1/3.) Natasa Zselyke, Rácz Róbert és Csonka
Ibolya (Lavotta u. 30.) Dorka Zsuzsanna nevû gyermeke. 

Házasságot kötött: Molnár Rómeó és Puskás Fanni (Kos-
suth u. 30. A lph. 2.)

Elhunyt: Kövér-Kis Sándorné (Dózsa Gy. u. 124.), Martók
Péter (Hétvezér u. 50.). 

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü december 21-30.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús
12.21., hétfõ: Joghurtos burgonyaleves és

grízgaluskaleves
A menü: Sertéspörkölt, pirított tarhonya
B menü: Rántott csibemáj,

zöldbabfõzelék
12.22., kedd: Zellerkrémleves és

zöldborsóleves
A menü: Rózsa Sándor aprópecsenyéje,

sült burgonya
B menü: Milánói lasagne
12.23., szerda: Sertésbecsinált leves és

halászlé
A menü: Kolozsvári rakott káposzta vagy

kocsonya
B menü: Túróstészta
12.28., hétfõ: Sárgaborsóleves és

karfiolleves
A menü: Karaj sokmagvas bundában,

kukoricás rizs
B menü: Tejszínes-kapros csibefalatok,

tészta
12.29., kedd: Legényfogóleves és makói

vágottas
A menü: Rakott krumpli
B menü: Sült csirkecomb, sült burgonya
12.30., szerda: Húsleves házi tésztával és

gyümölcsleves
A menü: Csülök pékné-módra,

burgonyapüré
B menü: Párizsi pulykamell, lencsefõzelék
www.galeriakavehaz.hu (X)

SZENTESI
ÉTELFUTÁR
Rendelésfelvétel:
06-20/529-88-22

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.

Menü december 21-27.
Hétfõ: Daragaluska leves
A menü: Athéni csirkemell,

párolt rizs
B menü: Chilisbab
C menü: Rántott sertésszelet,

gombás rizs
Kedd: Karfiolleves
A menü: Ráczos szelet
B menü: Resztelt sertésmáj,

burgonyapüré
C menü: Párizsi sertésszelet,

burgonyapüré
Szerda: Magyaros gombaleves
A menü: Eszterházy csirkeragu,

tésztaköret
B menü: Dónáti sertésragu,

tésztaköret
C menü: Rántott csirkecomb,

csõben sült zöldségek
Csütörtök: Csirkeaprólék leves
A menü: Töltött káposzta
B menü: Sajttal töltött rántott

sertésszelet, majonézes
burgonya

A 25-ére rendelt ebédet
a 24-eivel szállítják ki!

Péntek: Csirkeaprólék leves
A menü: Marhapörkölt, pirított

tarhonya
Szombat: Májgaluskaleves
A menü: Sült hurka-kolbász,

hagymás törtburgonya,
párolt káposzta

Vasárnap: Meggyleves
A menü: Brassói aprópecsenye

Menü dec. 28-jan. 3.
Hétfõ: Karalábéleves
A menü: Borsos tokány,

petrezselymes rizs
B menü: Csirkés tarhonya
C menü: Rántott csirkemell,

petrezselymes rizs
Kedd: Pirított tésztaleves
A menü: Rántott sertésszelet,

zöldborsófõzelék
B menü: Húsos-kolbászos rakott

burgonya
C menü: Rántott csirkecomb,

zöldborsófõzelék
Szerda: Almaleves
A menü: Sertésszelet Jóasszony-

módra, fokhagymás
törtburgonya

B menü: Tejfölös-karfiolos
csirkeragu, tésztaköret

C menü: Rántott csirkeszárny,
fokhagymás
törtburgonya

Csütörtök: Lencseleves füstölt
tarjával

A menü: Zúzapörkölt, tésztaköret
B menü: Szezámos rántott

csirkemell, majonézes
kukorica

A január 1-jére rendelt ebédet
a 31-eivel szállítják ki!

Péntek: Lencseleves füstölt
tarjával

A menü: Csülök Pékné-módra,
tepsis burgonya

Szombat: Csurgatott tojásleves
A menü: Magyaróvári

sertésszelet, rizibizi
Vasárnap: Csontleves
A menü: Sertéspörkölt, pirított

tarhonya

A megadott ár tartalmazza
a kiszállítás díját is 11-14 óráig,

Szentes területén.
700 Ft / nyugdíjas menü,

800 Ft / menü,
dobozos csomagolás díja

100 Ft/menü.

SZÁNTÓFÖLD Szentes

határában, a Vásárhelyi be-

tonút mellett a reptérrel szem-

ben 3,1 ha 91,3 AK földmû-

ves állattenyésztõnek eladó.

Telefon: 06 20 260 1455

ApróhirdetésA szentesi
Terra-Coop Kft.

NÖVÉNYVÉDELMI
SZAKIRÁNYÍTÓ

munkatársat keres.
Jelentkezni
Szarvas Pál

ügyvezetõnél
06-30/635-7217

Pop Filter koncert 
A zenekar 2013 nyarán alakult. Repertoáruk rockzenére

alakított külföldi pop slágerekbõl áll, a 80-as évektõl napjain-
kig. December 19-én, szombaton 22 órakor a Felsõpárti Sörö-
zõben lépnek fel.

Bubi Duó zenés est
Mottójuk: minden korosztálynak igényes élõ zenét játszani.

A legismertebb és legjobb slágereket játsszák, amit lakodal-
mas zenével fûszereznek december 26-án, szombaton 22 órá-
tól a Center Sörözõben.

Rockefeller koncert és buli
December 26-án, szombaton 22 órakor a Felsõpárti Sörözõ-

ben.
Retro & slágerparti - Szilveszter

Igazi retro hangulatban a 70-80-90-es évek és napjaink leg-
nagyobb külföldi és hazai slágereivel Dj. Olsákkal. Bulizás és
szórakozás december 31-én, csütörtökön 21 órakor a Center
Sörözõben.

Rákász diszkó - Szilveszter
Rákász Béla diszkó. Stars music retro & new! December 31-

én, csütörtökön 21 órától a Felsõpárti Sörözõben.

Szabó Angéla
(35, fodrász)
– Baráti társasággal szok-

tunk egyeztetni a szilvesz-
tert illetõen. Fontos a jó han-
gulat és a zene. Újévre min-
dig megfogadok valamit.
Következõ célom egy vállal-
kozás elindítása. Fogadal-
mam lesz, hogy ezt minden-
képpen megvalósítjuk és si-
kerre is visszük. Kifejezetten
nem szoktam szilveszteri ha-
gyományokat tartani, de a
kellemes társaság mindig ga-
rantált.

Bagi Alexandra
(23, aerobik oktató)
– Általában barátokkal töl-

töm a szilvesztert, házibuli-
ban. A városi szilveszteren
nem szoktunk részt venni.
Jellemzõ, hogy lencsét fo-
gyasztunk este.

Fogadalmam nem mindig
van, de ha valamit eldöntök,
azt meg is valósítom. Termé-
szetesen nem magától lesz
eredmény: tenni is kell érte.
Célom, hogy a jövõ évi kara-
te világbajnokságon elsõ he-
lyezést érjek el.

Vass Attila
(32, programszervezõ)
– Általában barátokkal

szoktam tölteni a szilvesz-
tert. Jobban preferálom a
házibulit, mivel itt jobb a
közösség. Idén Szegedre
szeretnék menni a  baráta-
imhoz. Jellemzõ, hogy van-
nak újévi fogadalmaim,
most nyelveket szeretnék
tanulni. Fogadalmaimat
rendszeresen betartom.
Szilveszterkor mindig len-
csét és marcipán malacot fo-
gyasztunk.

Berezvai András
(22, projektmenedzser asz-

szisztens)
– A szilvesztert barátokkal

házibuliban, illetve nagyobb
bulikban szoktam tölteni. A
városi ünnepségre nagyon
ritkán szoktunk feljönni.
Egyelõre az idei terveket
még nem tudom. Újévi foga-
dalmat nem szoktam tenni,
mivel azt soha nem is tartom
be. A hagyomány, amit min-
dig tartok, hogy az év utolsó
estéjén halászlevet fogyasz-
tok.

Kiss István
(21, a Szentes TV operatõ-

re és bemondója)
– Szilvesztereimben eddig

a bulié és a szórakozásé volt
a fõszerep. Idén családi kör-
ben fogom tölteni Szentesen
a Nádas csárdában. Édes-
apámék hazajönnek Német-
országból, s ezért döntöttem
úgy, hogy 2015 utolsó éjsza-
káját nem a barátaimmal
mulatom át, hanem a hozzá-
tartozóimmal.

Összeállította:
Hornyik Anna Viola

Hogyan töltik a szentesiek a szilvesztert?
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Király István 1970-ben
hívta életre városunkban azt
a hiányt pótló kertbarát
mozgalmat, mely jelenté-
keny szerepet játszott ab-
ban, hogy Szentes kertkul-
túráját megismerje az or-
szág, s mely késõbb felvette
a nevét. A Király István
Kertbarát-kör 45 éves fenn-
állásának megünneplésére
több társszervezet eljött, Du-
nántúlról és Temerinbõl is.

A kertészkedés kedvelõi-
nek rendszeres találkozási
helyén került sor a kertbarát
kör 45 éves fennállásának
megünneplésére. A Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház-
ban rendezett összejövetelen
Fekete Józsefné Ágoston Jutka, a
Kertészek, Kertbarátok Or-
szágos Szövetsége fõtitkára is
üdvözölte a jelenlévõket.

Családi példát idézett fel
Szirbik Imre polgármester an-
nak illusztrálására, ami a ker-
tészet savát-borsát adja. Sze-
rinte a kertészkedés arról szól,
hogy a termesztett növény az
ember a szívébõl, emberségé-
bõl is ad. Megköszönte a kert-
barát körnek, hogy ezt az esz-
mét elplántálta. 

A szentesi kör korábbi ve-
zetõje, a Csongrád Megyei
Kertbarátkörök elnöke, dr.
Horváth György örömmel üd-
vözölte, hogy a jubileum
kapcsán már nem is csak dél-
alföldi találkozóról beszélhe-
tünk, mert jöttek a Dunántúl-
ról, sõt Temerinbõl is, így a
Nagy-magyarországi régió-
ban ünnepelhetik az évfordu-

lót. Azt mondhatjuk, 45 év
egy ember életének a fele,
de a kertbarát-kör életében
messze van még a vége,
fogalmazott beszédében dr.
Horváth György. Megemlé-
kezett az alapító Király Ist-
vánról, aki vasutas létére be-
letanult a kertmûvelésbe, s
1970-tõl 20 éven át, 80 éves
koráig vezette a kertészkedés
iránt érdeklõdõ emberekbõl
tömörült csoportot. Jellemzõ-
je volt az az elhivatottság,
amivel Szentesre hívta a tu-
dományág elismert képvise-
lõit. Az alatt a 20 év alatt
annyi egyetemi oktató járt
városunkban, mint azóta se,
mondta dr. Horváth György.
A továbbképzések hatása az-
tán ki is csúcsosodott, mert
Szentes a kertészet terén
meglehetõsen jó helyet vívott
ki magának.

A 45 év már történelemnek
nevezhetõ a kertbarát-kör
életében, mondta Tóth Sán-
dorné, a kör jelenlegi elnöke,
aki bízik abban, hogy lesz,
aki átveszi tõlük a munkát.
Visszaemlékezésében felidéz-
te a vezetõk tevékenységét.
Király István az 1970. október
12-én a könyvtárban összehí-
vott alakuló kör tagjainak to-
vábbképzéseket, szakmai elõ-
adásokat szervezett, bevonta
õket a közmúvelõdésbe. Az
alapítótól Gulyás János vette
át a stafétabotot, aki tovább
öregbítette a kör hírnevét,
megõrizte az elõdje által le-
fektetett értékeket, s akit
azonban sajnos nagyon rövid
idõ után (1991-tõl 1995-ig
volt elnök) elvesztettek. Dr.
Horváth György ezután lé-
pett a kör élére, ekkor a cso-
port a fénykorát élte. 2007-

ben megrendezték a kert-
barátvezetõk országos konfe-
renciáját, s az elnök elsõdle-
ges célkitûzése volt a határon
belül és kívül is a kapcsolat-
tartás a hasonló klubokkal.
Zászlajukra tûzték a jelmon-
datot: Fogyassz magyar ter-
méket!

Dr. Horváth Györgyöt
2012-ben megválasztották a
megyei szervezet vezetõjé-
nek, õ Tóth Sándornét kérte
fel utódjának a szentesi kör
elnöki teendõire. Elmondta az
elnökasszony, folytatják a
megkezdett munkát, amiben
biztosan támaszkodhat az
elõdje által nevelt csapatra.

Az ünnepségen színvona-
las mûsort adott Debreczeni-
Kiss Helga (citera és hegedû),
valamint Korsós Kinga (ko-
boz).

D. J.

A képviselõi pénzügyi
keretük felhasználásáról
számolt be sajtótájékozta-
tón a  képviselõ-testület Fi-
desz frakciója. Antal Balázs
Tibor frakcióvezetõ kérdé-
sünkre elmondta, a fideszes
képviselõk teljesen kihasz-
nálták a személyenként biz-
tosított egymillió forintot.

A tavaly októberben meg-
választott képviselõk köré-
ben az idei költségvetés ter-
vezésekor merült fel a gon-
dolat, hozzanak létre egy
olyan pénzügyi alapot, mint
amibõl a polgármester és az
alpolgármester is támogatást
nyújt a hozzájuk fordulók ré-
szére. A fejenként egymillió
forintos éves keretbõl szociá-
lis területre fordították a leg-
több pénzt a Fidesz frakció
képviselõi, összesen 2,27
millió forintot. Az oktatási
intézmények vezetõinek ja-
vaslatára az általános és kö-
zépiskolák 1,7 milliót, óvo-
dák 1 milliót, a bölcsõde 193
ezer forintot kapott. Utóbbit
Sipos Antal ajánlotta fel. Az
intézmények elsõsorban esz-
közök beszerzésére és ren-
dezvények lebonyolítására
költötték a támogatást. A
közbiztonság sem maradt ki,
a helyi Polgárõr Egyesület-
nek is jutott a keretbõl.

Egyéb dolgokra 2,66 millió
forintot fordított hat képvise-

lõ. Többek között járdaépí-
tésre (Bujdosó Tamás), a
Koszta iskola klimatizálására
(dr. Chomiak Waldemar). Xbox
játék a Dózsa-ház Közösségi
tér számára (Antal Balázs Ti-
bor). A Rigó Alajos iskola le-
égése után anyagilag és
munkával is támogatták az
intézményt.

Dr. Szabó Andrea a Boros
szakiskolát, a gimnáziumot,
a kórház szülészetét, a Szent
Anna utcai óvodát és szociá-
lis intézményeket segített ke-
retébõl, tájékoztatott a sajtó-
tájékoztatón. 

A képviselõi keret összege
várhatóan nem bõvül jövõre.
A képviselõk a pénz felhasz-
nálása során gyûjtött tapasz-
talatokat összegzik és beépí-
tik azokat a 2016-os költség-
vetésbe. Kiderült például,
hogy a Rákóczi utcai óvodá-
ból más intézményekbe
hordják a gyerekeket a min-
dennapos testnevelés szak-
szerû megtartása érdekében.
Ennek költségeit jelenleg
csak szülõi segítséggel tud-
ják megoldani, amin változ-
tatna a Fidesz frakció.

Antal Balázs Tibor felhívta
a figyelmet, december 23-án,
szerdán 16 órától melegétel-
osztást tart a Máltai Szeretet-
szolgálat, amit támogat a Fi-
desz helyi csoportja is.

BG

Kimerítették
a keretüket

Év végi közös vacsora he-
lyett év eleji 24 órás pólós
pótszilvesztert szervez a
Szentesi vízilabda Klub ja-
nuár 2-3-án a fedett uszodá-
ban. A szombat délben kez-
dõdõ mérkõzéseken össze-
sen 20 mérkõzést játszik 24
csapat. 

Bíró Dániel ügyvezetõ saj-
tótájékoztatón elmondta,
hogy az elsõ mérkõzés janu-
ár 2-án 13 órakor, az utolsó
vasárnap reggel 8 órakor
kezdõdik. Vízbe száll a házi-
gazda klub minden korosz-
tálya az elõkészítõtõl az OB-
II-ben szereplõ öregfiúkig.
Elfogadta a meghívást a
Csongrádi Vízilabdaklub
utánpótlás és OB-II-es felnõtt
csapata valamint a békéscsa-
bai OB-I/B-s csapata. Utób-
biban több volt szentesi pó-
lós is játszik, az edzõjük Ká-

dár József. Érdekes összecsa-
pásokat is láthat az 500 fo-
rintért belépõt váltó közön-
ség. Szombaton 19 órától ját-
szik egymás ellen a szentesi
és csongrádi öregfiúk csapa-
ta, 21 órától az utánpótlás
csapatkapitányok az edzõk
ellen mutathatják be tudá-
sukat, de vízbe szállnak a
Hungerit és a Valdor nõi és
férfi játékosainak vegyes csa-
patai is. Többek között Kö-
vér-Kiss Réka és Vörös Viktor
test-test elleni küzdelmét is
megnézhetik. Egyedülálló
kezdeményezés közel 300
pólós víz alatti csoportkép-
ének elkészítése Vidovics Fe-
renc fotós közremûködésé-
vel. – Úgy gondolom, meg-
határozó élmény lesz a gye-
rekek számára az éjszakai
uszodai élet – mondta Bíró
Dániel.

A pólós pótszilveszter ide-
je alatt az uszoda szolgálta-
tásai is igénybe vehetõek –
tájékoztatott Zsura Zoltán,
az Üdülõközpont mûszaki
igazgatója. Január 2-án este
10 óráig lehet jegyet váltani a
pénztárban, amivel a well-
ness részleget is használhat-
ják 20 óráig. Ez alkalommal
a megváltott jeggyel több-
ször is be lehet lépni A szau-
na használatához pótjegy
váltása szükséges. A rendez-
vény ideje alatt büfé üzemel
a wellness részlegen, ahol ki-
vételesen felnõtt ital is vásá-
rolható. Zsura Zoltán hang-
súlyozta, az Üdülõközpont
biztosítja a teljes üzemelte-
tést a megfelelõ személyzet-
tel és végig biztosított az or-
vosi felügyelet is.

B.G.

Éjfélkor csapnak össze

Kertbarátok: a 45 év már történelem

A 25 éves Hungerit Zrt. idei évérõl és a
jövõ évi terveirõl kérdeztük Tóthné Kecs-
kés Mária belkereskedelmi és marketing
igazgatót.

— Milyen évet zár a Hungerit Zrt.?
— Az idei volt az elsõ év, hogy hízott áru

vágása nem történt cégünknél, ennek elle-
nére az ez évi eredmény pozitívan alakult.
A 2015-ös évben 70 ezer tonna árut vág-
tunk le és értékesítettünk. Kedvezõ szá-
munkra az is, hogy jelenleg kevesebb a
raktárkészletünk, mint tavaly december
31-én.

Idén a létszámhiány jelentette a legna-
gyobb kihívást a vállalat számára. Az év
során viszonylag nagy volt a fluktuáció,
azaz a munkahelyet elhagyó dolgozók
száma. Mára a helyzetet már sikerült nor-
malizálni. 

— Milyen bérfejlesztésre, juttatásokra
számíthatnak a dolgozók?

— Az év elején bejelentett étkezési hoz-
zájárulásként 80 ezer forint Erzsébet étke-
zési utalványt osztunk ki december 16-17.
között. Jövõ év májusában, ha a kitûzött
eredményt eléri a cég, a 25 éves jubileum
alkalmából törzsgárda jutalmat adunk a
dolgozóknak. Az 1-5 éve itt dolgozók 1/3
havi besorolási bért, az 5-10 éve itt dolgo-
zók 2/3 havi besorolási bért, a több mint
10 éve itt dolgozók 1 havi besorolási bért
kapnak.

Júniustól 50 százalékkal emeltük a
mozgóbért, és a korábbiakkal ellentétben
azt már 2 hónap után megkaphatja a mun-
kavállaló.

Jövõre a fizikai dolgozók körében meg-
emeljük az alapbért 604 forintról 700 fo-
rintra. Valamint ehhez igazítjuk a normaté-

teleket, megõrizve a mûveletek közötti dif-
ferenciát, tehát a most 700 forintos mûve-
letnek 800 forintos órabére lesz. Ez az
emelés a minimálbér esetén összesen 16
százalékos bérfejlesztést eredményez.
Mindezen felül a jövõ évben havi 5 ezer
forint Erzsébet étkezési utalványt kapnak a
dolgozók utalványkártya formában.  Min-
den hónapban névre szóló kártyára kapják
majd az utalványt az eddigi papír formá-
tum helyett. Az utalvány feltétele a
mozgóbérre való jogosultság.

A szellemi dolgozók körében 2016 ápri-
lisától tervezünk 5 százalékos bérfejlesz-
tést végrehajtani.

— Milyen beruházások szerepelnek a
cég jövõ évi tervei között?

— Március 7-tõl a csirkés vonalon elindul
a második mûszak, amelynek köszönhetõ-
en 3 hónapon belül várhatóan heti 450-
460 ezer darab csirkét tudunk majd levág-
ni. A második mûszak bevezetése 250 új
munkahely teremtését teszi lehetõvé. 

Már megkezdõdött a csirkedaraboló bõ-
vítése, amely január végére befejezõdik. A
beruházás elkészültét követõen 240 m2-el
lesz tágasabb a csirkedaraboló. Ezen felül
egy 6 darab automatából álló csirkecomb-
csontozó gépet állítunk munkába, amely
óránként 3000 darab csirke combját cson-
tozza ki. A berendezést várhatóan május
végétõl helyezzük üzembe. Az 560 millió
forintba kerülõ, Japán gyártmányú auto-
mata berendezés jelenleg Európában még
csak Franciaországban mûködik. A 2016-
os év egyik legjelentõsebb beruházása az
új, 240 tonna tárolókapacitású, 0 C fokos
hûtõház megépítése lesz. 

(X)

Új munkahelyek
és bér fe j lesztés
a HUNGERIT-nél

Bíró Dániel és Zsura Zoltán különleges eseményt harangozott be. Fotó: Vidovics

Fotó: Vidovics Ferenc
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Mozgalmas és eredményes
esztendõt zárt ifj. Lindák Zol-
tán, a Szentesi Tenisz Klub
saját nevelésû játékosa.  Még
mindig csak 13 esztendõsen
Zoli korosztályt váltott, így a
14 évesek között kellett meg-
állnia a helyét, ami sikerült
is. A 14-es korosztályban
Zoli a szentesi GravoMix-
kupán mutatkozott be május
végén, nem is akárhogyan,
hiszen itt elsõ helyet szer-
zett. Pár nappal késõbb a
Siófokon megrendezett diák-
olimpiai döntõben a Koszta
iskolát képviselve párosban
az osztálytársával, Gergely
Szabolccsal közösen, megvéd-
ték a tavalyi bronzérmüket. 

A fináléba 20 iskola jutott
be az ország különbözõ
pontjairól, a két kosztás eb-
ben a mezõnyben lett har-
madik. A siófoki verseny
után Zoli már az országos

vidékbajnokság balaton-
boglári mérkõzésein szere-
pelt, mégpedig a szentesi
csapatban, amelyben rajta

kívül két szerbiai magyar fi-
atal, Kovács Ádám és Csóti
Dávid, illetve egy orosházi
teniszezõ, Juhos Tibor ka-

pott helyet. A Szentesi TK
csapat végül az elsõ helyet
szerezte meg, ami azért is
volt fontos, mert ez a ver-
seny kvalifikációs viadal is
volt egyben az ob-ra. Itt
mindösszesen már csak a
legjobb hat hazai korosztá-
lyos csapat szerepelhetett, a
három vidékbajnok és a há-
rom Budapest-bajnok csa-
pat. Zoliék végül az elõkelõ
második helyen végeztek
úgy, hogy nem kiemeltként
kezdték a hatos döntõt. 

Ifj. Lindák Zoltán a szen-
tesi Barizber-kupán egyéni-
ben a legjobb nyolc, páros-
ban a legjobb négy közé ju-
tott, Koszó Mátéval az olda-
lán. Júliusban egy kiskun-
félegyházi torna követke-
zett, ami aranyéremmel zá-
rult Zoli számára, majd a
szezon utolsó régiós torná-
ján, a hódmezõvásárhelyi
Hód-kupán szintén elsõ he-
lyezést ért el. Ifj. Lindák
Zoltán felkészítõi a szentesi
Bakos László és a szegedi Aj-
kai Norbert voltak.

hv

A negyedik helyrõl várja a tavaszi folytatást a Szentesi Kini-
zsi megyei elsõ osztályú labdarúgó csapata. Sokan kispályán
játszanak majd ezekben a hetekben. Január 18-án  kezdõdik
az alapozó idõszak. 

–  Szeretnénk egy egészen másfajta felkészülést levezényel-
ni Némethy Lászlóval – mondta Koncz Zsolt játékos-edzõ. – Ter-
veink szerint közösen készül majd az ifjúsági együttes és a
felnõtt keret.

Egyelõre úgy tûnik, nem lesz változás a játékoskeretben,
bár, ha másik csapatból bárki ajánlatot kap, annak a távozása
elé nem gördítenek akadályt. A keretet továbbra is szentesi
kötõdésû labdarúgókkal igyekeznek feltölteni. – Amatõr lab-
darúgókról beszélünk, pénz nélkül játszanak nálunk, bárki
bármit mondjon is. A környezõ településeken kapnak pénzt a
labdarúgók, itt Szentesen nem. Aki nálunk játszik, annak ma-
gáénak kell éreznie ezt a csapatot, és azt, hogy ezt a várost
képviseli – mondta a játékos-edzõ. 

A Kinizsi jelenleg a táblázaton a negyedik helyen áll, holt-
versenyben a szintén 32 pontos Sándorfalvával és a Szeged
2011 gárdájával. Az elsõ tavaszi bajnoki mérkõzésen,
Mórahalmon biztos, hogy nem lehet ott a csapatban Kovács
Norbert, mivel õt az utolsó õszi bajnokin a 94. percben kiállí-
totta a játékvezetõ.

Kiválóan szerepelt ebben az idényben a Kinizsi ifjúsági
együttese, a tabella élén áll a bajnokság félidejében, 45 pontot
gyûjtve, három ponttal megelõzve a Makó együttesét. A csa-
pat legeredményesebb góllövõje õsszel Arató Márk volt 25 gól-
jával, és ezzel jelenleg a második helyen áll a góllövõ-listán.

HV

Remek õszt zárt a Kinizsi

Ünnepi nyitva tartás
A decemberi, ünnepi idõszakban a

hivatalok ügyfélfogadása módosul. A Kos-
suth tér 6. szám alatt mûködõ Szentesi Kor-
mányablak december 23-án, szerdán dél-
elõtt szerdán 8 és 12 óra között fogadja az
ügyfeleket. December 31-én, csütörtökön
a Kormányablakok zárva tartanak, az ügy-
félfogadás elsõ napja az új évben: 2016.
január 4.

A polgármesteri hivatal december 30-án,
szerdán 7.30-14 óra között fogadja az ügy-
feleket, december 31-én zárva tart. Jövõre
az elsõ fogadónap január 4. hétfõ.

Szemétszállítás:
Kommunális, kukás hulladékgyûjtés idõ-

pontjai a 2015. decemberi és januári ünnep-
napokon is az aktuális napi körzet szerint
történnek, tehát december 24., 25. és január
1. napján is elszállításra kerül az aznapi
körzet szerinti hulladék.

Házhoz menõ, sárga zsákos szelektív hul-

ladékgyûjtés idõpontja a pénteki szemét-
szállítási körzetben december 18., a szerdai
szemétszállítási körzetben december 30., a
csütörtöki szemétszállítási körzetben de-
cember 31.

A zöldhulladék gyûjtése a város területé-
rõl december 15. és 2016. március 13.  kö-
zött szünetel.

Piacok nyitva tartása:
A Rákóczi Ferenc utcai zöldségpiac de-

cember 27. napján zárva, a hónapban min-
den további csütörtökön és vasárnap nyitva
tart.

Fizetõ parkolás:
A Villogó utcai piac december 24., 27. és

31. napján zárva, a további csütörtöki és va-
sárnapi napokon nyitva tart.

A parkolásért nem kell fizetni december
24-27. között illetve 2016. január 1-3. között.
A 2015. évi parkolási engedélyek, lakossági
bérletek 2016. január 20-ig érvényesek.

Az A csoport hatodik he-
lyén várja a januári folytatást
a Valdor-Szentesi VK férfi ví-
zilabdacsapata. Az új lebo-
nyolítású, két csoportos baj-
noki pontvadászatról már ko-
rábban, a bajnokság kezdete-
kor megoszlott a szakembe-
rek véleménye, és most, a 9.
fordulót követõen sem válto-
zott ebben lényegesen a hely-
zet. Dr. Dömsödi József, a Szen-
tesi Vízisportért 2006 Alapít-
vány elnöke szerint az A cso-
port, ahol a mieink gyûjtöge-
tik a pontokat, erõsebb, mint
a B jelû. 

– Csak azt tudom elismétel-
ni, amit már korábban is
mondtam: a mi nyolcasunk
erõsebb, mint a másik cso-
port, hiszen nálunk játszik a
hétvégén Magyar Kupa dön-

tõben hatalmas csatát vívó
Szolnok és az Eger csapata,
amelyek a Bajnokok Ligájá-
ban is szerepelnek, ráadásul
Szeged is Euroliga résztvevõ
együttes – mondta az alapít-
vány elnöke. – Sajnos ez az
igazságtalan rendszer a kö-
vetkezõ esztendõben is fenn-
áll majd, hiszen két esztendõ-
re szavazta meg a Magyar Ví-
zilabda Szövetség elnöksége.
Nem a reális erõviszonyokat
tükrözi a mostani helyezé-
sünk, ha a bajnokság vala-
mennyi résztvevõjét nézzük.
Az idei utolsó bajnoki mérkõ-
zésünkön a BVSC-vel hatal-
mas csata végén megosztoz-
tunk a pontokon. Korábban
úgy vélekedtünk, hogy a
Szentes és a BVSC közül ke-
rül majd ki az a csapat, ame-

lyik a Szolnok, Eger, Szeged
hármas mögött a negyedik
helyre kerülhet, és ezzel a leg-
jobb nyolc között játszhat, de
jelen állás szerint nagyon úgy
tûnik, hogy a negyedik helyre
már nem tudunk odaérni. A
játékosok most egy rövid pi-
henõt kapnak, ezt követõen
kezdõdik az alapozás, a felké-
szülés a januári folytatásra. 

A bajnoki sorozat az Euró-
pa-bajnokság után folytató-
dik, január 30-án idegenben a
Tatabánya otthonából kellene
elhozni fontos pontokat, majd
a Miskolc elleni összecsapás
következik, ugyancsak ide-
genben. Az alapszakasz feb-
ruár végén ér majd véget, ezt
követõen a bajnoki középsza-
kasz következik.

hv

Januárban folytatják a pólósok

A voksolást megelõzõ héten megjelent választási
elemzésemre (okt. 3.)két választ is kaptam.

Döntött a szentesi nép, a született eredmény pe-
dig igazolta feltevésemet. Hogy mennyire igaz, ta-
lán legjobban az általam felvázoltak - pártpolitikai
nézetet tekintve -  ellentéte mutatja: polgármeste-
rünk 507 szavazattal elõzte meg kihívóját, viszont
ha a másik riválisa nem indul, az arra leadott szava-
zatok alig több mint fele elég lett volna ahhoz, hogy
kormánypárti többséghez kormánypárti legyen a
dirigens is.

A voksok számának elemzése elõtt csak utalnék
korábbi cikkem fõ állítására: miszerint a szétesõfél-
ben levõ baloldali táborral ellentétben, a jobbra sza-
vazók tudatosak, elkötelezettek, tehát a függetlenek
- így a Pálmások is - a baloldaltól visznek el szava-
zatokat.

" A '10-es választás eredményeit látva szembetû-
nõ, hogy négy körzetben is (1-3-5-9) a Pálmás szava-
zatok töredékével; sorrendben 1/5-ével, 2/3-ával;
felével ill., negyedével kormánypárti baloldali vitte
volna a mandátumot."  -írtam a cikkben. 

Baloldali jelölt két körzetben nyert, s ismét az 1-3-
5-9-es körzet az érdekes, + a legszorosabb ered-
ményt hozó 6-os. Ezekben mindben a baloldali és a
Pálmás szavazatok együtt viszik a körzetet, de eb-
bõl három (1-6-9) úgy, hogy annak töredéke elég lett
volna. Az utóbbi három körzetben nem életsz-
erütlen a feltételezés, hogy Pálmás indulás nélkül a
baloldal nyer. A másik két esetben ez távolról sem
mondható el, de a két megnyert körzet mellé még
három elég lett volna a polgármesteri többséghez!

Hogy nem így történt, ahhoz a Fidesz hathatós
segítséget kapott a függetlenektõl is, de még inkább
a Pálmásoktól. /Ez utóbbiak csupán - egy kivétellel

(7-es) - a függetleneket tudták felülmúlni, ill. két
körzetben az Ik-es pártot./i 

A másik válasz cikk formájában, egyenesen a 'cél-
zott' civilek elnökétõl jött. Ebbõl megtudhadtam,
hogy elemzésem téves, sõt, következtetésem
nemteljesülése esetén " elveszhet az ország". Ez
utóbbi az angolszász gyerekirodalomból vett - sze-
rintem zseniális - mottómból van levezetve. Emlé-
keztetõül: "Egy szög miatt a patkó elveszett, a patkó
miatt a ló elveszett, a ló miatt a lovas elveszett, a lo-
vas miatt a csata elveszett, a csata miatt az ország el-
veszett! - máskor verd be jól a patkószöget!"

Tehát amivel én a helyzetet jellemezni igyekez-
tem, az - Kedves Pista Barátom - nálad az elemzés
fõ témájává emelkedik: azon felül, hogy a mottót
szószerint idézed, további 4 alkalommal szerepel
írásodban a 'patkószög'.

Egy ilyen 'filozófikus aforizma' tág értelmezésre
adhat okot, attól zseni'.

Az én értelmezésem viszont merõben más. Sze-
rinted "megérdemli a vezetõ", meg " a hadvezér hi-
bája ha…"már a meglazulás pillanatában" stb. Sze-
rintem ez a gyerekmondóka pont azt fejezi ki, hogy
a csata, de fõleg az ország sorsa - és persze átvitt ér-
telemben bármilyen fontos ügy - ezer és ezer apró,
szinte jelentéktelennek tûnõ dologtól függ, amire
nem gondolunk, mert nem is gondolhatunk, de a
végkimenetel szempontjából döntõ lehet.

És itt jegyezném meg, hogy hasontó esetben a né-
hai Sipos doktor jegyezte szervezetre pontosan
ugyanezt írnám, írtam volna, tehát nem 'kiszúrtam'
a csapatodat, csupán elemeztem a helyzetet, mely-
nek szereplõi voltatok!

A kampányotokban a leghangsúlyosabban a"nem
párt, civilek vagyunk" üzenetet hangsúlyoztátok.

Ha a pártokat közösen értékelnénk, aligha lehetne a
tied negatívabb az enyémnél, mégis károsnak tar-
tom az ilyen megnyilvánulást, mégpedig a nagybe-
tûs demokráciára nézvést.

Ezt ugyanis világszerte pártok 'játsszák'. Az elle-
nük való hangulatkeltés a demokrácia ellen is irá-
nyul.

Vallom mindezt akkor és úgy, amikor az elmúlt
évben éppen Ti mutattátok  a pártszerû politizálás
iskolapéldáját - hogy milyet, azt nem minõsíteném.

A civilségeteket ott is hiányoltam, hogy nem hal-
lottam a hangotokat amikor kiderült, hogy semmi
nem lesz a kórházi beruházásból, de kongattatok -
ahogy csak a csövön kifért -, amikor bizottsági he-
lyek terén hátrányt szenvedtetek. 

Egy valódi párt törvényes keretek között törek-
szik hatalmának, befolyásának növelésére, - ez ter-
mészetes és helyénvaló. Ti a személycserével és a Te
megtisztelõ címeddel próbáltatok élni - egyes véle-
mények szerint visszaélni.

Az eredményt látjuk.
Összegzésképpen számomra a tanulság  - az ere-

deti gondolatmenetem alapján - az, hogy választási
szereplésetekkel hozzásegítettétek a kormánypártot
a gyõzelemhez, - ami akarva-akaratlanul 'büntetés'
a polgármesternek, aki három és fél évtizedes mun-
kája után többet érdemelne -  amiért viszonzásul
megkaptátok a 'köszönetüket': leszavazás, bizottsá-
gi helyek nemarányos elosztása, és ki tudja mit
hoz(hat) még a jövõ, pláne hogy még négy évig tart. 

Utóbbi (dec.3.) cikkembeli kérdésre jól gondolták,
ill. tippeltek azok, akik diétai küldöttünk - fenntar-
tás nélküli kormányhûsége alapján - a nevezett tör-
vények teljes körû megszavazását valószínûsítették! 

Körtvélyesi László

Ps. rovatom címe nem csupán foglalkozásomra
utal - eredeti tervem az volt, hogy irodalomról,
könyvekrõl írok. A jövõben - lehetõség esetén - így
teszek.

Könyves szemmel

E lemzõ visszatekintés

Év végi vál tozások

Lindák Zoltán az országos vidékbajnokság megnyerése
után a csapatgyõzelemért járó trófeával.

Egyéniben, párosban
és csapatban is sikeres

EEEEllllõõõõffffiiiizzzzeeeettttõõõõiiii
ttttáááájjjjéééékkkkoooozzzzttttaaaattttóóóó
Felhívjuk olvasóink

figyelmét, hogy
— a korábbi évekkel

ellentétben —
ebben az évben
nem szedjük be
a Szentesi Élet

2016. évi
elõfizetési díját,

ezért lapunk
kézbesítõi

nem keresik fel
önöket ez ügyben.
A 2016. évre szóló
havi, negyedéves és
éves elõfizetési díj

beszedése várhatóan
2016. január hónap
folyamán történik.

Megértésüket
köszönjük!
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Több mint három évtize-
de alakult meg városunk-
ban a 40-100 Ulti Klub,
melynek tagjai minden év-
ben 24 fordulós házi baj-
nokság végén bajnokot is
avatnak – ám a foci Eb és az
olimpa idején nem ultiz-
nak. Férfias erénynek tart-
ják a kártyajátékot, ahol
szerintük csak logikával le-
het nyerni. Szeretnék, ha
bõvülne a tagság, mert
együtt kártyázni teljesen
más, mint az interneten ját-
szani.

Olykor parázs viták men-
tén – hiszen férfitársaságról
és férfias játékról van szó –,
de mindvégig egymást tisz-
telve zajlanak a partik a 40-
100 Ulti Klub találkozóin,
péntekenként a Móricz Zsig-
mond mûvházban. Nem
pénzben játszanak az urak,
az asztalra kitett alap, a két-
száz forint csak jelképes, a
partik állásának számontar-
tását könnyíti meg, magya-
rázta az egyik tag, Török Jó-
zsef, aki a kezdetektõl tagja
a klubnak. Csakúgy, mint
Szebegyinszki János, aki ma
klubtitkár. Tõle megtudtuk,
1983-ban, a hivatásos kato-
nai állomány számára hoz-
ták létre a 40-100 Ulti Klu-
bot, azonban már akkoriban
sem volt zártkörû a társaság,
ahogyan ma, Horváth Ferenc
elnökletével sem. – Iván Laci

ragyogóan játszott, de áthe-
lyezték Budapestre, Lakatos
György pedig már elhunyt –
említette a klub két alapítóját
a titkár. A Móriczban harma-
dik éve tartják találkozóikat,
korábbi helyük a Tisztiklub-
ban volt. Ugyanúgy három-
szor egy órát játszanak, mint
32 évvel ezelõtt, amikor még
hétfõnként volt ultiklub.

Jellemzõen középkorúak,
idõsebbek alkották mindig a
tagságot. – Egyáltalán tud-
nak ultizni a fiatalok? – kér-
dezi Szebegyinszki János. –
Régen 35-40 tagunk volt,
most 20-25-en vagyunk. Vá-
runk mindenkit, aki máshol,
vagy az interneten játszik, és
szívesen eljönne közénk. Az
én telefonszámomon jelent-
kezhetnek: 06/30/5434163.

– Havi két alkalom nem
nagy elfoglaltság. Az ulti fér-
fias erény – teszi hozzá Tö-
rök József. Egyébként meg-
beszélés szerint alakulnak a
további fordulók, s a foci Eb
vagy az olimpia lehet csak
fontosabb a játéknál, arra az
idõre kimarad az ultizás. A
játék alapjait egy év alatt el
lehet sajátítani, mondták be-
szélgetõtársaim. Józsi egy
gyerekkori barátja nagyma-
májától tanulta meg az ala-
pokat, a klubban fejlõdött to-
vább. Számára a játék a lé-
nyeg. János pedig egy évig
csak nézhette a játékot, a

bátyjáék háta mögül figyelve
tanult meg ultizni. – Van, aki
hazárdjátéknak tartja, pedig
az ultihoz kell a legtöbb tu-
dás, szerencsével itt nem le-
het nyerni. Segíti a logikai
gondolkodást. Az országos
ultiszabályzat szerint ját-
szunk, amitõl némileg el le-
het térni, a társaság döntése
alapján – mondta.

Csatlakozott véleményével
Hronyecz Mihály gazdasági
ügyintézõjük is, aki raké-
tás parancsnok-helyettesként
került Szentesre még '72-
ben. – Az ultizás egy életér-
zés. Látod a lapokból, hogy

tudsz hívni, három hívás
után tudod, kinél milyen lap
van. Tíz lap a kezedben, ma-
rad 22, abból 20 van játék-
ban, azt figyelni kell.

Az ultizók megemlítik,
volt régebben nõi játékosuk
is, de nem felejtik azt a tár-
sukat sem, akinek mindkét
kézfeje hiányzott, és nagyon
jól játszott. Tóth Sándor és
Svégel József elmesélték: leg-
utóbb egy csongrádi orszá-
gos mezõnyben is megmé-
rették magukat, a középme-
zõnyben végezve.

Ottjártunkkor a terem vé-
gében már eredményhirde-

tésre várakoztak a díjak.
Ugyanis bajnokságot is tarta-
nak, havi két fordulót, egy
évben összesen 24-et, s a já-
tékosok legjobb húsz ered-
ményét veszik számításba.
Aki háromszor elnyeri, haza-
viheti a vándorkupát, az
idén erre akad is példa: Kar-
dos Sándor három egymást
követõ évben érdemelte ki
az ulti bajnoki címet. A játé-
kosok néhány parti és az
eredményhirdetést követõ
vacsora után még újra asz-
talhoz ültek – hiszen most
nincs se foci Eb, se olimpia.

D. J.

A lapunkban is bemutatott

szentesi paraerõemelõ, Szta-

nó György a lengyelországi

Lódz városában szerepelt  a

hétvégén a sportág WPA Eu-

rópa-bajnokságán. Tinédzser

korosztályban súlycsoportjá-

ban a világcsúcsot érõ 115

kg-os fekvenyomásával elsõ

lett, abszolútban pedig 2. he-

lyen végzett. Az egy héttel

korábban Szlovákiában elért

113 kg-os egyéni legjobbját

szárnyalta túl. A rekord elõtt

elsõre 105, majd 110 kilót tel-

jesített. A kisember a nagy si-

ker után kedden már iskolá-

jában, a Pollák szakközépben

szervezett egy fekvenyomó

versenyt. 11 induló, köztük 6

pollákos próbálta ki erejét, a

suli tanulói 4 aranyat, 1 ezüs-

töt és 1 bronzot szereztek.

Természetesen Gyuri is in-

dult, sõt, legjobbját beállítva

itt is 115 kg-ig jutott.

D.J.

Világcsúcs
az Eb-n és
a Pollákban

December 12-én rendezte meg a Szilver TSE az év utolsó
klubközi és ranglistaversenyét. A Dr. Papp László sportcsar-
nokban a klub párosai óriási sikert arattak, az alábbi
eredeményekkel:

Ifjúsági D latin (14 induló): 1. Marton Dávid, Dékány Anna,

2. Guba Marcell, Fruzsa Kata, 3. Sinkó Péter, Busa Dóra. Ifjúsági
D standard (13): 1. Marton Dávid, Dékány Anna, 2. Sinkó Pé-
ter, Busa Dóra, 3. Halmai Dániel, Bencsik Noémi. Ifjúsági E latin
(5): 1. Komáromi Richárd Gábriel, Cserny-Kuhn Fruzsina Andrea,

2. Urbán Dominik, Gubics Nikolett.

Ifjúsági E standard (5): 1. Komáromi Richárd Gábriel,
Cserny-Kuhn Fruzsina Andrea, 2. Kispál Gergely Tas, Kakas

Lúcia, 3. Urbán Dominik, Gubics Nikolett. Junior II. D latin
(11): 1. Sinkó Péter, Busa Dóra.  Junior II. D standard (12): 1.
Sinkó Péter, Busa Dóra, 3. Halmai Dániel, Bencsik Noémi. 

Junior II. E latin (5): 1. Urbán Dominik, Gubics Nikolett, 2.
Raffai László Olivér, Gubik Lili, 3. Sebestyén Dániel Máté, Gazdik

Dorina. Junior II. E standard (5): 2. Urbán Dominik, Gubics
Nikolett. Junior I. D standard (8): 1. Kiss Zoltán, Pinka Ramóna

Franciska, 3. Cziklin Dusán Péter, Szilágyi Rebeka.

Junior I. E latin (5): 1. Antal Krisztián, Bulyáki Lili, 3. Erõs

András Ferenc, Kinyik Anett. Junior I. E standard (5): 2. Antal
Krisztián, Bulyáki Lili, 3. Vajjon Bence, Donka Csenge. Gyerek
II. C latin (4): 2. Papp Ádám István, Gál Dalma,

3. Kohon Patrik, Kávási Éva. Gyerek II. C standard (4): 1.
Papp Ádám István, Gál Dalma, 3. Kohon Patrik, Kávási Éva.
Gyerek II. D latin (6): 2. Vajjon Bence, Donka Csenge. Gyerek
II. D standard (4): 1. Kiss Zoltán, Pinka Ramóna Franciska.
Gyerek II. E latin (4): 1. Antal Krisztián, Bulyáki Lili. Gyerek
II. E standard (3): 1. Vajjon Bence, Donka Csenge, 2. Antal
Krisztián, Bulyáki Lili.

Felnõtt-Ifjúsági standard ranglista (25 induló): 1. Hegyes

Bertalan János, Kis Violetta, 5. Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka, 6.
Leonte Tudor Andrei, Forgó Éva Patrícia.  Junior Tíztánc ranglis-
ta (7): 1. Mészáros Bence Levente, Balanescu Liliána, 2. Rischák

Balázs, Gálfi Petra, 4. Urbán István, Urbán Lilla, 5. Rácz Alex,

Nagy Fanni Orsi. 

(Riportunk a versenyrõl a 16. oldalon olvasható)

Szilveres
éremesõ hazai

parketten

Dobogós helyet célzott
meg a megyei bajnokság-
ban a Szentesi Kosárlabda
Klub.  A jó eredményre
minden esélye megvan, hi-
szen az õszi szezonban itt-
hon veretlen a nyáron át-
alakult csapat és a második
helyen zárta az õszi sze-
zont.

Beérni látszik a hét évvel
ezelõtt megkezdett munka,
az idei felnõtt bajnokságban
szereplõ kosarasok gerincét
az utánpótlás adja. A régiek
közül még hárman, Marossy
Arnold, Mácsai Krisztián és
Kútvölgyi Csaba játszik rend-
szeresen, Kovács István sérü-
lése miatt nem tudja vállalni
a játékot. Érkezett egy szerb
játékos, Vujadinovic
Vladimir. Az utánpótlásko-
rúak minden korosztályban
képviseltetik magukat öt
csapattal kadett- és serdülõ
bajnokságokban. A saját ko-
sarasok közül Forgó Dániel,
Gergely Dávid és Halász Ákos
bírói tanfolyamot végzett és
mérkõzéseket vezetnek az
utánpótlás régiós magyar
bajnokság U11 és U12 kor-
osztályának.

A felnõtt csapat az õszi
szezon öt mérkõzése közül
a három hazait megnyerte,
jelenleg a bajnokság máso-
dik helyén áll. Eredmények:
Gátlástalan Tüzelõk - Szen-
tesi KK 74-70; BodrogiBau -
Szentesi KK 77-72; Noname
- Szentesi KK 65-80; Szentesi
KK - Májami Forró 93-53;
Szentesi KK - Freestyle 91-
73. Cél mindenképpen do-
bogós hely megszerzése.

A kosárlabda klub felnõt-
té válása Aleksandar Preskar.

7 éves munkájának az ered-
ménye és a régi játékosok is
segítik a felnõtté válást.
Szále szerint most még nem
az eredmény a legfonto-
sabb, hanem, hogy bemu-
tassák a szentesieknek a ko-
sárlabda szépségét és minél
többen szurkoljanak hétfõn-
ként a mérkõzéseken vagy
edzéseken a sportcsarnok-
ban.

Sok nézõ és megfelelõ
anyagi támogatás esetén jö-
võre NB II-ben indulna a
Szentesi KK a Kelet-Ma-
gyarországi csoportban. –
Biztosan a megye három
legjobb csapata között van a
szentesi idén. Fontos, hogy
a gyerekek minél több játék-
tapasztalatot szerezzenek
a bajnokságban, hogy leg-
alább a középmezõnyben
végezzenek az NB II-ben.

A Szentesi Kosárlabda

Klub felnõtt csapata idei
utolsó mérkõzésén a Free-
style csapatát fogadta a
szentesi sportcsarnokban. A
Vujadinovic Vladimir és Ha-
lász Ákos párost senki nem
tudta megállítani, így csak
õk ketten 48 pontot értek el.
Azonban a csapat összes já-
tékosa kihozta magából
amit csak lehetett – valaki
védekezésben, valaki táma-
dásban – ezáltal egy kosa-
rakban gazdag, lendületes
játékot varázsolva a csar-
nokba. 

Kezdõcsapat: Csábi Áron
14, Marossy Arnold 5,
Mácsai Krisztián 10, Halász
Ákos (csk) 26, Vujadinovic
Vladimir 22

Csere: Gergely Dávid 0,
Sarusi-Kis Benedek 1, Gémes
Imre 2, Forgó Dániel, Szanyi
Ádám 4, Orgona Gergõ 5, Kút-
völgyi Csaba 0, Megyeri Do-

minik 2. Aleksandar Preskar.
A megyei bajnokság feb-

ruárban folytatódik. Elkép-
zelhetõ, hogy a megyei elõ-
döntõ és döntõ mérkõzéseit
a Szentesi KK rendezheti itt-
hon április végén.

A javarészt junior és
kadett srácokból álló felnõtt
csapat csütörtökön egy ba-
rátságos jellegû kispályás
focimeccset játszott a vízi-
labda klub felnõttjei ellen a
sportcsarnokban.

A kosárlabda utánpótlás
kadett (U16) csapat két mér-
kõzést játszott az elmúlt na-
pokban. Szombaton kika-
pott idegenben a Nagykõrö-
si Sólymok ellen 69:9 arány-
ban, hétfõn viszont itthon
gyõzött a Szolnoki VSI ellen
74:51 arányban – tudtuk
meg Laczkó Róbert edzõtõl.

B.G.

Kinek játék, kinek versengés az ulti

Harminc lapot kell észben tartani

Itthon veretlenek a kosarasok
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Okulásként, valamint a
fenti megállapítások alátá-
masztására ismertetném a
szentesi kórház létrejöttének
rövid történetét, kitérve az
évszázados küzdelmekre és
törekvésekre, valamint azok-
ra a történelmi személyisé-
gekre, akiknek köszönhetõ,
hogy Szentes város és kör-
nyékének lakosai – mintegy
100 ezer ember – a XIX-XX.
század fordulójától biztosan
számíthattak arra, hogy
megbetegedésük esetén a
szentesi vármegyei közkór-
házban szakszerû, humánus
ellátásban részesülnek, s
nem kell feltétlenül a fõvá-
rosba vagy más távoli helyre
utazni a gyógyulásért. 

A betegápolás
kezdetei

Szentesen az intézményes
betegápolás az 1870-es évek-
re alakult ki. Korai elõzmé-
nyeinek tekinthetõk a XVIII.
század elsõ felétõl mûködõ
egyházi és városi fenntartású
ispotályok, de ezek még in-
kább csak a szegény-ellátást
szolgálták. Nagyobb járvá-
nyok idején mûködtek ideig-
lenes járványkórházak, ame-
lyek azonban a kór elmúltá-
val megszûntek. A városi
elöljáróság 1837-tõl kezdte
közügynek tekinteni az
egészségügyet. Ezt igazolja,
hogy ettõl kezdve mind
gyakrabban felmerült egy
városi közkórház létesítésé-
nek szükségessége. 1849-ben
felállítottak egy katonai és
egy polgári kórházat, de
ezek ideiglenes jelleggel mû-
ködtek. Az állandó kórház
megvalósítása dr. Pollák
Sándor (1828-1905) szemé-
lyéhez fûzõdik, akit 1869-
ben választottak városi fõor-
vossá, mely tisztségét 24
éven keresztül viselte, hosz-
szú idõre meghatározva
Szentes egészségügyi ellátá-
sának fejlõdését. Kezdemé-
nyezésére a városi képvise-
lõtestület 1872-ben határoza-
tot hozott a "városi közkór-

ház" felállításáról. A munká-
latokat felgyorsította az 1873
májusában kiütött kolerajár-
vány, melynek megfékezése
szintén Pollák doktor nevé-
hez fûzõdik. A közel ezer ha-
lott bizonyította, hogy nem
szabad tovább halogatni a
városi kórház megszervezé-
sét. Pollák fáradozásainak
köszönhetõen az új intéz-
mény 1873 novemberében
megkezdte mûködését. A 10
beteg befogadására alkalmas
kis kórház a mai kórház tel-
kén állt, korábban tisztilak-
nak használták. Az 1875-ben
életbe léptetett kórházi sza-
bályrendelet kimondta, hogy
a városi közkórház egyedüli
és kizárólagos célja a bete-
gek gyógyítása és ápolása,
vagyis a szegényügyet elvá-
lasztotta az egészségügytõl.

A szerény létesítmény for-
galma évrõl-évre növeke-
dett: 1884-ben 72, 1888-ban
160, 1890-ben 233 beteget
ápoltak. A növekvõ szükség-
letek kielégítésére 1889-ben
kibõvítették a kórházat, ezál-
tal 6 kórterem kialakítása és
22 ágy elhelyezése vált lehe-
tõvé. 1893-ban újabb bõvítés
következett, melynek kö-
szönhetõen az ágyak száma
50-re szaporodott. Egyre
nyilvánvalóbbá lett, hogy a
város nem képes a növekvõ
igények terheit viselni, ezért
1895-ben felajánlotta intéz-
ményét a vármegyének. A
millenniumi hangulatban a
vármegye elfogadta a fela-
ján-lást, sõt 1896-ban az új
kórház terveinek elkészítését
is megrendelte Csordacsics
Ferenc nagyváradi építész-
nél. A tervek minisztériumi
jóváhagyása 1900 õszén leér-
keztek a megyéhez. A vár-
megyei közgyûlés október
31-én szintén jóváhagyta a
terveket, s utasította az alis-
pánt a szükséges teendõk
megtételére. A helyi újság
tudni vélte, hogy az új kór-
ház "nagyobb szabású épület
lesz, amelynek építésére183
ezer koronát ad a várme-

gye". A kórház átruházási
okmányait az év, ill. évszá-
zad utolsó napján - 1900. de-
cember 31-én éjfélkor - írták
alá, így a városi kórház a
századforduló pillanataiban
a vármegye tulajdona lett. 

Az új vármegyei
kórház építése 

Az új vármegyei kórház
építésére kiírt pályázatra 19
ajánlat érkezett, amelyek el-
bírálására 1901. január köze-
pén került sor. A legkedve-
zõbb ajánlatot Lábos Gyula
és Zárics Milán szabadkai
társvállalkozók adták, akik-
kel az alispán megkötötte a
szerzõdést. Az építkezés
azonban nem kezdõdhetett
el, mivel a helyi iparosok for-
mai okokra hivatkozva óvást
emeltek a szerzõdés ellen. A
kényszerszünet miatt az épít-
kezés csak július folyamán
vehette kezdetét, ezáltal át-
nyúlt a következõ évre. A ko-
rabeli leírás szerint az 1902-
ben elkészült eklektikus stí-
lusú fõépület: „Emeletes, fõ-
tengelye észak-déli irányú.
Mindkét végén egy-egy
szárnyépület van, középen
lépcsõház. Nagyjából négy
egyenlõ részre oszlik, min-
den résznek megvan a maga
fürdõszobája, klozetje és a
többi résztõl szélfogó ajtóval
van elkülönítve. A déli
szárnyban van külön lépcsõ-
házzal 8 ágyas elkülönítõ
osztály a kórházban elõfor-
duló ragályos betegek részé-
re. A földszinten mûtõhelyi-
ség, északra nézõ ablakkal.
Minden helyiségben Maid-
inger-rendszerû kályha. A
padozat hajópadló, ajtók, ab-
lakok barnára festve. A fõ-
épület északi szárnya alatt
mosókonyha van. A fõbejárat
a Kurcaparti utcára (ma Sima
Ferenc u.) nyílik.“ A fõbejárat
rövid folyosóján vörös már-
ványtáblát helyeztek el, ame-
lyen megörökítették a fõis-
pán, az alispán, a tervezõ és
a kivitelezõ vállalkozó nevét,
valamint az építés dátumát.

1903 januárjában pályáza-
tot írtak ki a vármegyei kór-
ház igazgató-fõorvosi állásá-
ra, továbbá egy osztályor-
vosi és egy segédorvosi ál-
lásra. Az igazgató-fõorvosi
és osztályorvosi kinevezés
életfogytiglan szólt 2000, ill.
1600 korona díjazással. A pá-
lyázati határidõ 1903. febru-
ár 4-én járt le. A meghirde-
tett állásokra 17 orvos adta
be pályázatát, többségük az
igazgató-fõorvosi tisztségre
is aspirált. Köztük volt há-
rom szentesi orvos is: dr.
László Vilmos, ifj. dr. Pollák
Sándor és dr. Reis Samu. A
pályázók közül a 35 éves dr.
Rimély Dezsõ budapesti
gyakorló orvost, a Rókus
Kórház és a Vöröskereszt
Kórház éveken át volt nõ-
gyógyászati alorvosát talál-
ták legalkalmasabbnak az
igazgató-fõorvosi állásra, aki
1903. február 27-én letette a
hivatali esküt dr. Csató Zsig-
mond fõispán kezébe. A
sebészeti osztály vezetõ or-
vosává ifj. Pollák Sándort,
bentlakó segédorvossá pedig
dr. Berényi Imre seprõsi köz-
ségi orvost nevezték ki.

1903. május 24-én megtör-
tént az új vármegyei közkór-
ház ünnepélyes átadása. Az
ünnepség a megyeházán
kezdõdött, ahol dr. Csató
Zsigmond fõispán mondott
alkalmi beszédet. A bel-
ügyminisztériumot Gullner

Gyula államtitkár, dr. Né-
meth Károly és dr. Reisz Ge-
deon miniszteri osztálytaná-
csosok képviselték. Az ün-
neplõ közönség mintegy 30
fogaton vonult a nemzetiszí-
nû zászlókkal, virágokkal és
lombfüzérekkel feldíszített
kórházhoz, hogy megtartsák
a zárkõ-letételi szertartást. A
közkórház új épületénél dr.
Cicatricis Lajos alispán mon-
dott avatóbeszédet, amelyre
Gullner államtitkár vála-
szolt, megdicsérve a várme-
gye polgárait, akik megértve
a korszellem szavát, felépí-
tették e díszes csarnokot a
szenvedõ emberiség megse-
gítésére. Az egészségügyi
személyzet nevében dr. Ri-
mély Dezsõ kórházigazgató
vette át az új létesítményt,
biztosítva a megyét, hogy
õ és társai lelkiismeretes
gonddal fognak a kórház fel-
virágoztatásán munkálkod-

ni. Ezt követõen dr. Mátéffy
Kálmán fõjegyzõ felolvasta a
zárkõbe elhelyezendõ em-
lékiratot, melyet a jelenlévõk
aláírtak, s amelyet kettõs
burkolatban helyeztek el a
zárkõ üregében. Ezzel hiva-
talosan is megtörtént a kór-
ház közhasználatba adása. 

Rimély igazgató betartotta
ígéretét, és folyamatosan fej-
lesztette intézményét. Már
1904-ben szorgalmazta az
orvosi fizetések felemelését
és az ápolónõi létszám növe-
lését. 1906-ban gyûjtést szer-
vezett egy röntgenkészü-
lék beszerzésére, amelynek
eredményeként 1907-ben si-
kerül megvásárolni a beren-
dezést. Ennél is jelentõsebb,
hogy a betegforgalom folya-
matos emelkedése miatt sür-
getõ igényként jelentkezett a
kórház kibõvítése. Ebbõl a
célból a vármegye 1909-ben
megvásárolta a fõépület mö-
götti Kurcán túli területet,
mintegy 9000 négyszögölnyi
kiterjedésben. A bõvítést pa-
vilon-rendszerben képzelték
el. Elsõként egy tüdõszana-
tóriumot, egy járványkórhá-
zat és egy elmebeteg osztályt
kívántak létesíteni. A tüdõ-
beteg és elmebeteg pavilo-
nok 1913/14-ben elkészül-
tek, de az I. világháború ki-
törése miatt sebesült katoná-
kat helyeztek el bennük.  

A további fejlesztéseket
egyelõre megakasztották a

háborús események és az azt
követõ zavaros viszo-nyok.
Rimély igazgatót az elsõ
mozgósításkor behívták ka-
tonának, s 41 hónapon ke-
resztül ezredorvosként szol-
gált. 1917 márciusában IV.
Károly király a hadi köz-
egészségügy terén szerzett
kiváló érdemeiért a Ferenc
József Rend lovagkeresztjé-
vel tüntette ki. (Távollétében
dr. Pollák Sándor helyettesí-
tette a kórházban.) Hazatéré-
se után – mint köztisztelet-
ben álló személyt – számos
testületbe beválasztották, így
1918 õszén egyik alelnöke az
újon-nan alakult Szellemi
Munkások Demokrata Kö-
rének, valamint a Szentesi
Néptanácsnak. Ugyancsak
egyik alelnöke az 1930 októ-
berében alakult Szentesi Ön-
kéntes Mentõegyletnek.

Rimély igazgató 1927-tõl
folytatta a kórház fejleszté-

sét: újabb pavilonok és
egyéb kiszolgáló épületek lé-
tesültek. 1931-ben komoly
átszervezés történt: osztályo-
kat alakítottak ki, és az egyes
osztályok élére szakorvo-
sokat állítottak. Ekkor hívták
haza Budapestrõl dr. Bugyi
Istvánt – a mai kórház név-
adóját – is, és 1931. január
elején kinevezték a sebészeti
osztály fõorvosává. Rimély
Dezsõ igazgató-fõorvos a
belgyógyászati osztályt tar-
totta meg és vezette nyuga-
lomba vonulásáig, 1933. má-
jus 31-ig. Ebbõl az alkalom-
ból Horthy Miklós kormány-
zó a betegápolás terén szer-
zett érdemei elismeréséül a
Signum Laudissal (a Dicsé-
ret Jele) tüntette ki. 

Visszavonulását követõen
a vármegyei kórház igazga-
tójává dr. Bugyi István se-
bész-fõorvost nevezték ki,
aki folytatta elõdje kórház-
fejlesztõ tevékenységét. Fel-
újították és kibõvítették a ré-
gebbi építményeket, parkosí-
tották a kórház területét. Job-
bító törekvései sikerrel jár-
tak; intézményét néhány év
elteltével szakmai berkekben
mintakórházként emleget-
ték. Az õ vezetése idején vált
a szentesi kórház korszerû,
országos hírû egészségügyi
létesítménnyé. Igazgatói
tisztségét több cikluson át vi-
selte: 1933-1944, 1947-1955,
1959-1968. 

Nagyarányú fejlesztések-
re, új gyógyászati épület-
szárnyak építésére került sor
az 1990-es évek második fe-
létõl is. 1996-ban a kórházi
ágyak száma 659, az orvosok
létszáma 126, szak- és mû-
szaki dolgozók létszáma 732.
Vagyis kórházunk fejlõdését
nézve, messzire jutott a 140
évvel korábbi 10 ágyas váro-
si ispotálytól. Bízunk abban,
hogy a jelenlegi kórházveze-
tés a nagy szakmai elõdöket
– Rimély Dezsõt és Bugyi
Istvánt – tekinti példakép-
nek, s azon munkálkodnak,
hogy tovább gyarapodjon és
bõvüljön az egykor nagyhírû
egészségügyi intézmény, ne
pedig a leépítés, elsorvasztás
legyen az osztályrésze! Ezért
szurkol Szentes és környéké-
nek lakossága.

Labádi Lajos

A szentesi kórház létrejötte és fejlõdése

A városi ispotálytól a vármegyei közkórházig

Szentesi orvosi kar, középen dr. Rimély Dezsõ igazgató-fõorvos

A vármegyei közkórház fõépülete.

Az utóbbi két-három évtizedben – válto-
zó intenzitással ugyan – azt hangoztatják a
„hivatalos közegek és fõhatóságok", hogy
országunk méreteihez képest túl sok egész-
ségügyi létesítmény, kórház mûködik ha-
zánkban; drasztikusan csökkenteni kellene
a számukat. És szinte kivétel nélkül a vidé-
ki intézményekre gondolnak. A legfõbb érv
minden esetben gazdasági jellegû; a huma-
nitárius szempontok vagy fel sem merül-
nek, vagy teljesen háttérbe szorulnak. Mint
ahogyan arról sem akarnak tudomást venni,
hogy az érintett kisvárosi kórházak a társa-
dalmi fejlõdés, kulturálódás, urbanizáció
szerves képzõdményei, akár a kaszinók,

polgári olvasókörök, középtanodák, gimná-
ziumok, a színház, a mozi és könyvtár. At-
tól város egy város, hogy rendelkezik a fel-
sorolt létesítményekkel, s attól polgárosult,
fejlett és intelligens egy település lakossá-
ga, hogy igényli ezeket, és áldoz rájuk. Év-
százados küzdelmek eredményeiként szü-
lettek meg ezek a kulturális vívmányok,
meg kell õket becsülni! Akik pedig a tradí-
ciókat, az elõdök erõfeszítéseit semmibe
veszik, lefitymálják, nem érdemelnek egye-
bet, mint megvetést! Alapjaiban hibás a
szemléletük, hisz felfogásuk szerint a fi-
nanciális szempont az elsõ, a meghatározó,
nem pedig az ember.



Több, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcso-
lódó meglepetéssel kedveskedett a szentesi
Terney Béla Kollégium a diákjainak. A
programok és az ajándékozás megvalósítá-
sához több helyi és egy csongrádi cég is se-
gítséget nyújtott.

December 7-én délután a szentesi kollégi-
umba is megérkezett a Mikulás, aki idén cso-
koládéval örvendeztette meg az általános- és
középiskolás diákokat. A kisebbeket a HMG
9/D-s tanulói Mikulás mûsorral lepték meg,
melynek része volt a nagyobb kollégisták ál-
tal gyûjtött ajándékok átadása is.

Az adventi készülõdés december 14-én a
karácsonyi mûsorral folytatódott a Központi
Gyermekélelmezési Konyha ebédlõjében,
ahol karácsonyi sütizéssel egybekötött prog-
ramon vehettek részt a kollégisták. Mûsort
adtak a végzõs drámaisok, és fellépett a Nem
adom fel! együttes, akikkel kötetlen beszél-
getésre is lehetõsége volt a fiataloknak, ily
módon közelebb kerülhettek a fogyatékkal
élõk világához.

Kertész Ildikó
intézményvezetõ
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Az idei év utolsó hazai
ranglista-táncversenyével
búcsúztak a közönségtõl a
legjobb párosok. A Szilver-
ben mondhatni felülrõl
építkeznek, hiszen a gyõ-
zelmi dobogó teteje már az
övék. A záró felvonást is
éppolyan komolyan kellett
venniük a legjobbaknak,
mint az évközi versenyeket.
A szentesi sportcsarnokban
bõven jutott érem a házi-
gazda Szilver Táncsport
Egyesületnek, ahol nem ül-
nek sokáig a babérokon:
már az újévi amerikai fellé-
pésekre koncentrálnak.

A Dr. Papp László sport-
csarnok közönsége decem-
ber 12-én – ahogyan már
megszokott – nem maradt
nívós táncesemény nélkül
idén sem. A Szilver TSE
klubközi és mûvészeti isko-
lás versenyek mellett a juni-
orok a tíztánc, a professzio-
nisták a latin, a felnõtt-ifjúsá-
gi korúak pedig a standard
ranglista-ponszámaikat gya-
rapíthatták. Míg a parketten
zajlott a verseny, az amatõr
magyar bajnoki címekben
harminc fölött járó László
Csabával arról beszélgettünk,
a párosok láttán nem hiány-
zik-e neki a versenyzés.

– Annyira nem, hiszen ren-
geteget táncoltunk már itt is
– jegyezte meg mosoly kísé-
retében. – Mindig jó volt a
hangulat az itteni versenye-
ken, ahogy most is, a páro-
sok is szépen táncolnak.

Volt mit néznie, és miért
izgulnia Csabának, mert leg-
alább tíz párosa ott volt a
tánctéren az este folyamán.
Ilyenkor már nincs értelme
tanácsokat adni, bár ez tán-
cos-függõ dolog, árulta el.
A felnõtt-ifjúsági standard
döntõ szerinte elég egyértel-
mû, Hegyes Berciéknek nyer-
niük kell az aznapi formájuk
alapján. Mert ugyan õk a ha-
zai legjobbak a ranglistán, a
döntõ azonban más, itt soro-
zatban kell táncolni, de re-
méli, nem lesz probléma.
Ami õt, és most a profiknál
táncpartnerét, Páli Viktóriát
illeti, valószínûleg szentesi
publikum elõtt már nem fog-
nak parkettre lépni, a jövõ
évi világjátékok után pedig
minden bizonnyal le is zár-
ják pályafutásukat.

Szintén szakmai szemmel,
igaz, egy másik terület kép-
viseletében vizsgálódott a
parkett szélén Elek Sándor. A
televíziós szerkesztõ-riporter
a Táncvarázs címû kedvelt

mûsor számára forgatott
ezúttal is. A táncversenyeket
bemutató mûsorsorozatot jö-
võre már nem az eddig meg-
szokott helyén kell keresni,
mert mint megtudtuk tõle:
januártól az adás átköltözik
a Sport 1 csatornára, ahol 15
részben láthatnak felvétele-
ket a sportág hívei a ma-
gyarországi versenyekrõl. A
tévés szakember 17 éve ké-
szíti a jó tetszésindexszel
rendelkezõ Táncvarázst, és
meggyõzõdése, hogy a köz-

szolgálati képernyõn lenne a
helye a tánc sportágnak, és
azon a színvonalon, amelyen
õk alkotnak. Az itt felvett
képsorok egy összefoglaló
részeként más táncverseny-
nyel együtt február végén
vagy március elején kerül-
nek adásba. 

Egy másik mûsor zsûritag-
jaként vált ismert tévés sze-
mélyiséggé Pálinkó Lujza, aki
már sok éve pontoz az itteni
versenyeken is. Elmondta, a
Szombat esti láz címû sztár-

párosokat felvonultató pro-
dukció nagyon hiányzik ne-
ki, és ott talán könnyebb is
volt összemérni a résztvevõ-
ket, mint a ranglistás tánco-
sokat, akik annyira egy szin-
ten vannak, hogy nehéz „be-
lekötni bármibe is”, különb-
séget tenni közöttük.

Itt mindig „felrobban” a
csarnok – ezzel jellemezte a
hazai pályát az idei harma-
dik ranglista-versenyét is
megnyerõ Hegyes Bertalan Já-
nos és Kis Violetta (képünkön).

Magyar bajnokként már az
év elején jogot szerezhettek a
világversenyeken való indu-
lásra, de azt nyilatkozták,
magukkal szemben támasz-
tott elvárás volt az év utolsó
versenyén is jól szerepelni,
s  nem vehették félvállról,
hiszen mindenki fejlõdik,
gyõzni akar.

A ranglisták eredményei
többnyire a házigazda egye-
sület sikerét hozták, bár
Szatmári-Nagy Szilvia egyik-
másik kategóriában némi-
leg mást várt. A junioroknál
Mészáros Bence Levente és
Bala-nescu Liliána gyõzelmé-
nek kifejezetten örült, s a
felnõtteknél ugyan papír-
forma elsõ hely született, az
egyesület vezetõje nem tit-
kolja, a „nagyok”, László
Csabáék és Szepesiék vissza-
vonulása után szeretne újra
egy szilveres dobogót „épí-
teni”, a teteje már megvan.
A legjobb párosok nem so-
kat lazíthatnak, készülnek
ugyanis a szilveszteri és új-
évi amerikai fellépésekre,
melyekre már több mint
egy évtizede meghívást kap
az ország legeredménye-
sebb egyesülete.

Darók József

Békés bárányfelhõ és sö-
tét viharfelhõ, s a képek
üzeneteteként az élet fényes
és árnyékos oldala egyaránt
elõfordul a Deák Ferenc ál-
talános iskola rajztagozatos
diákjainak adventi kiállítá-
sán. Immár ötödik alkalom-
mal rendeztek tárlatot ad-
ventkor a gyerekek munká-
iból, most elõször a rajzok
mellett kerámiák is megcso-
dálhatók is a Felsõpárti Re-
formátus Templomban.

Az iskola tehetségesen al-
kotó tanulói már sok éve
bemutatkozhatnak legszebb
mûveikkel a közönség elõtt,
hiszen minden tavasszal ki-
állítást rendeznek Döme Zol-

tán rajztanár szervezésében.
Advent idején természeti je-
lenségeket középpontba állí-
tó tematikus pályázatokra
adhatják be rajzaikat a felsõ
tagozatos gyerekek, most a
felhõ volt megadva téma-
ként. Ezúttal az alsó tagoza-
tosok kerámiáit is kiállítot-
ták, mûveik Vajdáné Balogh

Ida tanárnõ irányításával ké-
szültek. A kiállítás témájához
lelkipásztorként közelített
Gilcze Andrásné, aki a decem-
ber 12-i megnyitón megfo-
galmazta, ha felhõt akarunk
látni, felfelé kell nézni, s en-
nek már üzenete van. Ha a

nehézségekbõl, a szomorú-
ságból felemeljük fejünket,
lehet, hogy elénk tárul vala-
mi jobb, ami kivezet a bajból.
Amiként József Attila is
idegnyugtató felhõjátékról ír
egy versében, valóban van
valami misztikus béke a fel-
hõkben. A gyerekek néme-
lyike ugyan gyönyörû szí-
nekkel, de mégiscsak hara-
gos viharfelhõket ábrázolt. A
lelkipásztor úgy gondolja, az
esõ is fontos, hiszen életet
ad. S nem szabad elfelejteni,
a felhõk mögött süt a nap –
erre a Bibliában is van uta-
lás. A kisebbek kerámiái kö-
zött olyanra is akadt a lelki-
pásztor asszony, hogy a fel-
hõcsíkok láttán nem is hitte,

ilyen formájú felhõ is létezik,
de felnézve rájött, lám, még
õ is tudott tanulni egy kis-
gyerektõl.

A festmények alkotói kö-
zül Földi Tamara, a kerámiát
készítõ diákok közül pedig
Tordai Mátyás kapta a szente-
si református egyházközös-
ség különdíját. A január 4-ig
látogatható templomi tárlat
megnyitóját színesítette az
iskola kórusának mûsora. A
kiállításon az alábbi tanulók
festményei tekinthetõk meg:
Lévai Roxána, Földi Tamara,
Góg Nikoletta, Lippai Veroni-
ka, Czibulya Krisztián, Ratkó
Adriána, Haga Diána Lilla,
Farsang Anna Málna és Gere
Fanni Luca.

D.J.

Napfény a felhõk mögött
az adventi kiállításon

A szilveres dobogó teteje már megvan

Karácsonyi meglepetések
a kollégiumban


